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У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  56 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

04 жовтня 2017 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища, 

Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської 

ради, 

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Кіровоградської міської ради, 
 

Присутні: Гнатюк А.Г - щодо земельної ділянки по 

просп. Винниченка (біля будинку № 1), 

Миценко В.П - щодо земельної ділянки 

по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22-б), 
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Ракуленко Л.В. - щодо земельної ділянки 

по просп. Університетському 

(біля огорожі тролейбусного депо), 

Медведєву Ю.П., Дзінзюра І.М., 

Кірічков В.І. та Рудик О.П. - щодо 

земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля стадіону школи № 20), 

Нетеса Л.І. - щодо земельної ділянки по 

вул. Аджамській, 8, 

Плетньов О.С. – голова правління ОСББ 

«Травень», 

Касьянов Є.О. - щодо земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова, 23-є; 

Булгар Д.Д. - щодо земельної ділянки по 

вул. Героїв України, 6/13, 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 

 

 

Порядок денний 
 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Владов Р.П. 

 

Гаражі (дозволи) 

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання Гнатюку 

А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Винниченка (біля будинку № 1)»  

2. Про погодження проекту рішення міської ради  «Про надання Миценку 

В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України  (біля будинку № 22-б)» 

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Ракуленко Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Університетському (біля огорожі тролейбусного 

депо)» 

Гаражі (передача) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Медведєву Ю.П. в оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. 

Перемоги (біля стадіону школи № 20)»  

Гаражі (дозволи)  

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Дзінзюрі І.М. в оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. 

Перемоги (біля стадіону школи № 20)»  
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6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Кірічкову В.І. в оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. 

Перемоги (біля стадіону школи № 20)»  

7. Про погодження проекту рішення міської ради  «Про передачу Вітюк 

Л.Є. в оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону школи № 20)» 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу Рудику 

О.П. в оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону школи № 20)»  

9. Про надання ОСББ «Травень» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Юрія Олефіренка, 10 

Оренда (передача) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Нетесі Л.І. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 8» (для розміщення 

та обслуговування виробничих приміщень) 

Оренда (поновлення) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 23-є» (з «для будівництва індивідуальних гаражів» на «будівництво 

та обслуговування будівель торгівлі») 

Приватний сектор, дозволи 

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу Шкуренко Л.М. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2»  

Приватний сектор, передача 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Кагізовій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора 

Достоєвського, 13/2»  

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Бедзаю В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шкільній, 55» 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Костенку В.З. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Курчатова, 11» 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-н» (об’єкти 

інфраструктури) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-р» (об’єкти 

інфраструктури) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2-б» (об’єкти 

інфраструктури) 
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19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання ОКВП 

«Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Покровській, 50-н» (об’єкти 

інфраструктури) 

Оренда (поновлення) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної ділянки по вул. Холодноярській, 

27» (пункт по обслуговуванню автомобілів) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ФОП Чорній В.Т. договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 

2-в» (аптека та адміністративно-торгівельний комплекс) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 9/2)» (з «для будівництва та обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд»  на «будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі) 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 

29» (з «іншої житлової забудови» на «індивідуальне садівництво) 

Викуп (дозволи) 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Героїв України, 6/13» (комплекс виробничих приміщень) 

Внесення змін 

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 927» («Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому») (ТОВ 

ВКФ «Комсенс», автомобільна стоянка, замінити розмір орендної плати  з 

6% на  3%) 

26. Про погодження проекту рішення міської ради 25. «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15.09.2009 № 2560» 

(«Про затвердження матеріалів вибору та надання Довгополову А.П. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Правди (біля житлового будинку № 3, корп. 2)») (виключити строк дії 

дозволу) 

Оренда (припинення) 

27. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

ФОП Горб С.І. права користування земельною ділянкою 

по вул. Мурманська, 3-а» (стоянка (паркінг) для вантажних автомобілів) 
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28. Про звернення матері учасника АТО Мерещенка О.Г. щодо 

виділення земельної ділянки 

 

СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний комісії 

відповідно до листа від 04.10.2017 № 1108 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозицію включити до переліку питань порядку 

денного комісії питання про звернення матері учасника АТО Мерещенка О.Г. 

щодо виділення земельної ділянки. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

відповідно до листа 04.10.2017 № 1108 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища з урахуванням пропозиції 

включити до переліку питань порядку денного комісії питання про звернення 

матері учасника АТО Мерещенка О.Г. щодо виділення земельної ділянки. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Гнатюку А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Винниченка (біля будинку № 1)» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гнатюк А.Г. відповів на питання членів комісії. 

 Смаглюк М.О. окреслила питання в правовому полі. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову у наданні 

Гнатюку А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Винниченка (біля будинку № 1) та ініціювати щодо 

включення зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської ради. 
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 2. Доручити юридичному управлінню Кіровоградської міської ради, 

управлінню державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській 

міській раді спільно з управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища опрацювати вищезазначене питання та 

надати на комісію інформацію щодо вищезазначеного питання. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Миценку В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22-б)» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Миценко В.П. відповів на питання членів комісії. 

 Дрига В.В. зазначив, що біля житлового будинку за вищезазначеною 

адресою можливе розміщення гаражного кооперативу тому необхідно 

обстежити та спланувати земельну ділянку. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Миценку В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля 

будинку № 22-б)».  

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради обстежити та спланувати 

земельну ділянку, вивчити можливість розташування гаражного кооперативу та 

надати інформацію на комісію. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Ракуленко Л.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Університетському 

(біля огорожі тролейбусного депо)» та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Ракуленко Л.В. відповіла на питання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Ракуленко Л.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Університетському (біля огорожі тролейбусного депо)».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Медведєву Ю.П. в оренду строком на 10 років земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)» та пояснив його 

основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Медведєв Ю.П. відповів на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Медведєву Ю.П. в 

оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону школи № 20)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Дзінзюрі І.М. в оренду строком на 10 років земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)» та пояснив його 

основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дзінзюра І.М. відповів на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Дзінзюрі І.М. в 

оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону школи № 20)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Кірічкову В.І. в оренду строком на 10 років земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)» та пояснив його 

основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Кірічков В.І.. відповів на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Кірічкову В.І. 

в оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону школи № 20)».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Вітюк Л.Є. в оренду строком на 10 років земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)» та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Вітюк Л.Є. в оренду 

строком на 10 років земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону 

школи № 20)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Рудику О.П. в оренду строком на 10 років земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)» та пояснив його 

основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Рудик О.П. відповів на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Рудику О.П. в 

оренду строком на 10 років земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону школи № 20)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 Смаглюк М.О., яка поінформувала з юридичної точки зору питання щодо 

надання ОСББ «Травень» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Юрія Олефіренка, 10. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Плетньов О.С. відповів на питання членів комісії. 

10.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Нетесі Л.І. в оренду земельної ділянки 

по вул. Аджамській, 8» (для розміщення та обслуговування виробничих 

приміщень) та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Нетеса Л.І. відповіла на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради . «Про передачу Нетесі Л.І. 

в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 8» (для розміщення та 

обслуговування виробничих приміщень). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято). 
 

11. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова, 23-є» (з «для будівництва індивідуальних гаражів» на 

«будівництво та обслуговування будівель торгівлі») та пояснив його основні 

положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Касьянов Є.О. відповів на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про зміну Касьянову Є.О. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 23-є» 

(з «для будівництва індивідуальних гаражів» на «будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі»).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання дозволу Шкуренко Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 

3/2» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Капітонов С.І. запропонував відкласти з метою додаткового вивчення 

розгляд вищезазначеного проекту рішення міської ради. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради «Про надання дозволу Шкуренко Л.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа 

Шухевича, 3/2». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

13.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Кагізовій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Кагізовій Л.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора 

Достоєвського, 13/2». 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Бедзаю В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Шкільній, 55» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Бедзаю В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шкільній, 55».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Костенку В.З. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Курчатова, 11» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Костенку В.З. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Курчатова, 11». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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16. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 83-н» (об’єкти інфраструктури) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-н» (об’єкти 

інфраструктури).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 83-н» (об’єкти інфраструктури) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-н» (об’єкти 

інфраструктури).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 

Експериментальному, 2-б» (об’єкти інфраструктури) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2-б» (об’єкти 

інфраструктури).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Покровській, 50-н» (об’єкти інфраструктури) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ОКВП «Дніпро-

Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Покровській, 50-н» (об’єкти інфраструктури).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Холодноярській, 27» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради «Про поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Холодноярській, 27». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про поновлення ФОП Чорній В.Т. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Євгена Тельнова, 2-в» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення ФОП Чорній В.Т. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2-в». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)» (з «для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд»  на 

«будівництво та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради «Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)» (з «для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд»  на 

«будівництво та обслуговування будівель торгівлі)  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Курінному, 29» (з «іншої житлової забудови» на «індивідуальне 

садівництво) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про зміну Паламарчук О.В. 

цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29» (з «іншої 

житлової забудови» на «індивідуальне садівництво).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 6/13» (комплекс виробничих 

приміщень) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 6/13» (запросити на комісію заявника, надати фотофіксацію об’єкту). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

07.04.2017 № 927» («Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. 

Кропивницькому») (ТОВ ВКФ «Комсенс», автомобільна стоянка, замінити 

розмір орендної плати  з 6% на  3%) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 927» («Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому») (запросити на 

комісію заявника, надати фотофіксацію об’єкту). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

15.09.2009 № 2560» («Про затвердження матеріалів вибору та надання 

Довгополову А.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Правди (біля житлового будинку № 3, 

корп. 2)») (виключити строк дії дозволу) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15.09.2009 № 2560» («Про 

затвердження матеріалів вибору та надання Довгополову А.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. 

Правди (біля житлового будинку № 3, корп. 2)») (запросити на комісію 

заявника, надати фотофіксацію об’єкту). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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27.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про припинення ФОП Горб С.І. права користування земельною ділянкою 

по вул. Мурманська, 3-а» (стоянка (паркінг) для вантажних автомобілів) та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення ФОП 

Горб С.І. права користування земельною ділянкою по вул. Мурманська, 3-а» 

(надати заяву нового власника). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії зі зверненням матері учасника 

АТО Мерещенка О.Г. щодо виділення земельної ділянки.  

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 1.Взяти до відома звернення матері учасника АТО Мерещенка О.Г. щодо 

виділення земельної ділянки. 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища вирішити питання по суті. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


