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ПРОЕКТ 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  59 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

24 жовтня 2017 року м. Кропивницький 
 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 
 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Ларін А.С., 
 

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, 

  

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 
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Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Владов Р.П. 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу у 

власність земельних ділянок учасникам АТО» (Луценко, 12 пунктів, 

10 заявників) 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Степанову М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Вільному» 

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Вороному А.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Алтайському»  

Приватний сектор, передача  

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Краузе, 

11 пунктів,  9 ділянок) 

Приватний сектор, дозволи уч. АТО 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Жежері Д.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Бобринецькому (між будинками № 9 та № 9-а)» (для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд) 

Приватний сектор, дозволи 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Степаненку П.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової» (для 

будівництва житлового будинку, господарських будівель  і споруд) 

Садівництво (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16)»  

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)» 

9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Прядуну М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Мотокросному (біля будинку № 62)» 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Полторак Н.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шахтарській (біля будинку № 2-а)»  
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11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Марусечко Т.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької (біля будинку № 23)» 

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Москальцю В.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 14)» 

Оренда (дозволи) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Петушинському А.А. та Петушинській І.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 4-а» 

(розміщення адміністративно-побутового комплексу) 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Колісниченко Л.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пашутінській, 16/19» (розміщення 

аптеки) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання ПрАТ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному» (розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної енергії КТП-10/0,4 кВ) 

Постійне користування (поділ) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Садовій, 88» (розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій) 

Оренда (передача) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Сакалош М.О. в оренду земельної ділянки по вул. Мурманській, 25-б» (для 

розміщення стоянки (паркінгу) для вантажних автомобілів) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по вул. Яновського, 58-а» (для 

розміщення об’єкта торгівлі) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Дікусару М.С. в оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-в» (для 

розміщення виробничих приміщень) 

Постійне користування (передача) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ 

ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ» в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Михайлівській (за хлібозаводом)» (для будівництва вірменської 

церкви) 
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Оренда (поновлення) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому» (8 пунктів, 

5 договорів оренди) 

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних ділянок» (6 пунктів, 

3 договори оренди) 

Гаражі (дозволи)  

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Гладченку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 72)»  

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Сипливцю О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)»  

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Коробку О.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Волкова (біля паркану тролейбусного депо)» 

Гаражі (передача)  

26. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Салову В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по Арсенія 

Тарковського, 2-а»  

Внесення змін  

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

до рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 692» («Про надання 

Смолію П.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)»), 

(виключити пункт 2, термін дії рішення) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

28. 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) 

Аукціони (дозволи) 

29. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Соборній, 34/32, право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (Буданцев), (розміщення нежитлового приміщення) 

30. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (розміщення ринку) 

Викуп (дозволи) 

31. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Брестській, 3-а» (магазин) 
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СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до листа від 20.10.2017 № 1197 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища.  
 

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 від 20.10.2017 № 1197 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища.  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Луценко, 

12 пунктів, 10 заявників) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок учасникам АТО» (Луценко, 12 пунктів, 10 заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Степанову М.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Вільному» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Степанову М.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Вільному». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Вороному А.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Алтайському»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Вороному А.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Алтайському». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Краузе, 11 пунктів, 9 ділянок) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам» (Краузе, 11 пунктів, 9 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Жежері Д.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Бобринецькому 

(між будинками № 9 та № 9-а)» (для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд) 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 надання Жежері Д.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Бобринецькому 

(між будинками № 9 та № 9-а)» (надати згоди суміжних землекористувачів). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

***** 

 Дрига В.В. долучився до роботи комісії. 
***** 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Степаненку П.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева 

та Родникової» (для будівництва житлового будинку, господарських будівель  

і споруд) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Степаненку П.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової» (вирішити 

питання після зміни зонування).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику Азовському 

(напроти будинку № 16)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Свинарчуку Р.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)» 

та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Прядуну М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Мотокросному 

(біля будинку № 62)» 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 Прядуну М.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Мотокросному (біля будинку № 62)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Полторак Н.Я. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шахтарській 

(біля будинку № 2-а)»  та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Полторак Н.Я. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шахтарській (біля будинку № 2-а)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Марусечко Т.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької 

(біля будинку № 23)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Марусечко Т.П. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Марії Заньковецької (біля будинку № 23)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Москальцю В.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській (напроти 

будинку № 14)» та пояснив його основні положення. 

 

 

 

 



9 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Москальцю В.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 14)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Петушинському А.А. та Петушинській І.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Євгена Тельнова, 4-а» (розміщення адміністративно-побутового 

комплексу) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Петушинському А.А. та Петушинській І.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 4-а» 

(запросити заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Колісниченко Л.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пашутінській, 16/19» 

(розміщення аптеки) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Колісниченко Л.Ф. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пашутінській, 16/19» (розміщення аптеки) з встановленням 

терміну оренди на 10 років. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Курінному» (розміщення, будівництва, експлуатації та 
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обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії 

КТП-10/0,4 кВ) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному» 

(розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної енергії КТП-10/0,4 кВ). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ 

ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Садовій, 88» (розміщення 

та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання КОНЦЕРНУ 

РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Садовій, 88» (розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Сакалош М.О. в оренду земельної ділянки 

по вул. Мурманській, 25-б» (для розміщення стоянки (паркінгу) для 

вантажних автомобілів) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Сакалош М.О. 

в оренду земельної ділянки по вул. Мурманській, 25-б» (для розміщення 

стоянки (паркінгу) для вантажних автомобілів).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки 

по вул. Яновського, 58-а» (для розміщення об’єкта торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення під час виїзної комісії відкласти розгляд 

проекту рішення міської ради «Про передачу Ковальовій С.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Яновського, 58-а» (для розміщення об’єкта 

торгівлі).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Дікусару М.С. в оренду земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 24-в» (для розміщення виробничих приміщень) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Дікусару М.С. 

в оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-в» (для розміщення 

виробничих приміщень) 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

(ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ» в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Михайлівській (за хлібозаводом)» 

(для будівництва вірменської церкви) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу релігійній 

організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

м. КРОПИВНИЦЬКИЙ» в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Михайлівській (за хлібозаводом)» (для будівництва вірменської 

церкви). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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21.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому» (8 пунктів, 5 договорів оренди) та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому» (8 пунктів, 5 договорів оренди) 

з встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні 

6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних 

ділянок» (6 пунктів, 3 договори оренди) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення ПрАТ 

«ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних ділянок» (6 пунктів, 3 договори 

оренди).  

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Гладченку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 72)», пояснив його основні положення та повідомив, що 

заявників запрошували але вони не з’явились. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

У зв’язку з відсутністю заявника відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Гладченку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 72)».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Сипливцю О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 8)», пояснив його основні положення та повідомив, що 

заявників запрошували але вони не з’явились. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

У зв’язку з відсутністю заявника відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Сипливцю О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 8)».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

25.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Коробку О.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля паркану 

тролейбусного депо)», пояснив його основні положення та повідомив, 

що заявників запрошували але вони не з’явились. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

У зв’язку з відсутністю заявника відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Коробку О.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля паркану 

тролейбусного депо)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Салову В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

Арсенія Тарковського, 2-а», пояснив його основні положення та повідомив, 

що заявників запрошували але вони не з’явились. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 У зв’язку з відсутністю заявника відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про передачу Салову В.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по Арсенія Тарковського, 2-а». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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27.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

30.06.2011 № 692» («Про надання Смолію П.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського 

(біля житлового будинку № 52)»), (виключити пункт 2, термін дії рішення) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 692» («Про надання Смолію П.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)»), (виключити 

пункт 2, термін дії рішення). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  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: 

 Погодити проект рішення міської «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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній, 34/32, право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (Буданцев), (розміщення нежитлового 

приміщення) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Перенести розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Соборній, 34/32, право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (для уточнення висновку управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (розміщення ринку) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Лінія 5-а, право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення ринку).  

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
 

31.  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. Брестській, 3-а» (магазин) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Брестській, 3-а» (магазин). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                    В.Дрига 


