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У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  61 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

08 листопада 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., 

Деркаченко Ю.О., 
 

Відсутні члени комісії: Ларін А.С., 

 

Запрошені: Масло Л.Я. – начальник управління 

апарату Кіровоградської міської ради, 
 

 Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Кіровоградської міської ради, 
 

 Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради,  
 

Смірнов В.О. – депутат  

Кіровоградської міської ради, 
 

Присутні: Брагар І.В. – представник ТОВ ВКФ 

«Комсенс», 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 
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Порядок денний 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1227 

«Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. – начальник  

управління апарату  

Кіровоградської міської ради 

 

Питання з 2 по 25 пункти доповідає начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Владов Р.П. 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 927»   

(ТОВ ВКФ «Комсенс», автомобільна стоянка, замінити розмір 

орендної плати з 6% на 3%) (протокол № 56 від 04.10.2017) 

Викуп (дозволи) 

3. 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) 

(протокол № 56 від 04.10.2017) 

Приватний сектор, передача 

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

власність земельних ділянок громадянам» (Будай, 23 пункти, 21 ділянка)  

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

власність земельних ділянок громадянам» (Берест, 4 пункти) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Філіпп’євій Л.С., Астаф’євій Л.Л. та Філіп’єву М.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Обривному, 11»  

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Чорному Я.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Романа 

Шухевича (біля будинку № 54-а)»  

Садівництво (дозволи) 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах» (Криворучко, 19 пунктів, 

18 ділянок) 

Садівництво (передача) 

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

власність земельних ділянок громадянам міста в садових товариствах 

(Бояр, 5 пунктів, 3 ділянки) 
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Оренда (дозволи) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія-1-а (біля 

будинку № 4-б)» (розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г» (виробнича база) 

Оренда (передача) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Свиридову О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37/16» 

(добудова до магазину) 

Оренда (припинення) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

припинення права користування земельними ділянками 

по м. Кропивницькому» (11 пунктів, 8 договорів оренди) 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

припинення ФОП Гринчаку В.В., Гололобовій Т.П., Кочевіновій О.О., 

Назаровій Р.Л. та Янчуковій Л.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Дворцовій, 22-а» (розміщення оптики, лист Держкомзему від 

22.05.2010 № 10046/17/4-10) 

Постійне користування (дозволи) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

головному управлінню пенсійного фонду України в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Соборній, 7» (для облаштування місця для 

паркування особистого автотранспорту маломобільних груп 

населення)  

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ККПЕЗО «МІСЬКСВІТЛО»  дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Панфіловців, 20» 

(для розміщення комунального підприємства) 

Постійне користування (припинення) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про припинення Центральноукраїнському національному технічному 

університету права постійного користування земельною ділянкою 

по вул. Юрія Коваленка, 1-а» (для розміщення гуртожитку) 

Оренда (поновлення) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Миру (напроти будинку № 17-а)» (торгівельний кіоск) 
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Зміна цільового призначення (дозволу) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-ЦЕНТР» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Соборній (зупинка «Друкарня»)» 

(з «для розміщення кіоску по продажу друкованої продукції» на «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

 

Аукціони (дозволи) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (напроти 

зупинки міського транспорту «Автовокзал»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (торгівельний павільйон) 

 

Аукціони (затвердження) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по просп. Перемоги (біля буд. № 20, корп. 4) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі)  

 

Додаткові  

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 16, корп. 3)» 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)»  

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Добровольського, 22-в» 

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова, 15-в» 

 

Основні питання 

26. Про погодження проекту рішення міської ради № 910 

«Про зміни до Регламенту «Про зміни до Регламенту Кропивницької 

міської ради сьомого скликання стосовно «Окремого порядку підготовки, 

розгляду та прийняття міською радою рішень із деяких питань» 

Доповідає: 

 

Смірнов В.О. – депутат 

Кіровоградської міської ради 
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27. Про розгляд листа управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради від 06.11.2017 № 6262 про звернення 

Постолатія В.Л. стосовно незаконного (на думку заявника) присвоєння 

адреси частині будинку по вул. Архітектора Паученка, 56 

Доповідає: 

 

Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради 

 

Проекти рішень які відкладені на доопрацювання на засіданнях 

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (протоколи № 56, 58 та 59) 
 

Приватний сектор, дозволи уч. АТО 

28. 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, (протокол 59 від 24.10.2017) 

29. 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» 

(протокол № 56 від 04.10.2017) 

 

Приватний сектор, дозволи 

30. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Малику С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Інгульська (між будинками № 50 

та № 52)» (для будівництва житлового будинку, господарських будівель і 

споруд) (протокол  № 58 від 13.10.2017) 

 

Садівництво (дозволи) 

31. 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)» 

(протокол 59 від 24.10.2017) 

 

Оренда (дозволи) 

32. 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) 

(протокол 59 від 24.10.2017) 
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Оренда (поновлення) 

33. Про погодження проекту рішення міської ради 

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

вул. Холодноярській, 27» (пункт по обслуговуванню автомобілів) 

(протокол № 56 від 04.10.2017) 

 

Гаражі (дозволи)  

34. 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)» (протокол № 56 від 04.10.2017) 

35. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Осінцевій Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля буд. № 32/4)» 

 

Аукціони (дозволи) 

36. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення нежитлового приміщення) (протокол № 58 від 13.10.2017) 

37. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення нежитлового приміщення»)  

38. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення літнього майданчика (об’єкт торгівлі) 

(протокол № 58 від 13.10.2017) 

 

Внесення змін 

39. Про погодження проекту рішення міської ради  

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

15.09.2009 № 2560» (гараж по вул. Євгена Тельнова (біля житлового 

будинку № 3, корп. 2, затвердження, виключити строк дії дозволу) 

(протокол № 56 від 04.10.2017) 

 

СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листів від 06.11.2017 № 1254 та управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.  
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ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозиції включити до порядку денного комісії 

наступні питання (додаються), а саме: 

про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 16, корп. 3); 

про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, 

корп. 1); 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-в; 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в. 

 

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 листів від 17.03.2016 № 213 та від 08.02.2016 

№ 99 управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища з урахуванням наступних пропозицій про 

включення до порядку денного комісії питання (додаються), а саме: 

про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 16, корп. 3); 

про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, 

корп. 1); 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-в; 

про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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1. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 1227 «Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Взяти до відома проект рішення міської ради № 1227 «Про зняття 

з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. 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» (ТОВ ВКФ «Комсенс», автомобільна стоянка, 

замінити розмір орендної плати з 6% на 3%) (протокол № 56 

від 04.10.2017) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Брагар І.В. відповіла на питання комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 927» 

(ТОВ ВКФ «Комсенс», автомобільна стоянка, замінити розмір 

орендної плати з 6% на 3%). 

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„утримались” – 1, 

Рішення  прийнято. 
 

3. 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) (протокол № 56 від 04.10.2017) та 

пояснив його основні положення. 
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 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. Героїв 

України, 6/13» (комплекс виробничих приміщень) 

(протокол № 56 від 04.10.2017). 

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 2, 

Рішення  прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Будай, 23 пункти, 21 ділянка) та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шамардін О.С. повідомив про лист-повідомлення від 08.11.2017 

№ 300 (додається) щодо конфлікту інтересів в частині 

пунктів 21 та 21.1 вищезазначеного рішення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити за виключенням пунктів 21 та 21.1 проект рішення 

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Будай, 23 пункти, 21 ділянка) 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. Погодити пункти 21 та 21.1 проекту рішення міської ради 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Будай, 23 пункти, 21 ділянка). 

Результати голосування: 

„за” – 5, 

„утримались” – 1, 

Рішення  прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Берест, 4 пункти) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам» (Берест, 4 пункти). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Філіпп’євій Л.С., Астаф’євій Л.Л. та 

Філіп’єву М.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. 

Обривному, 11» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Філіпп’євій Л.С., Астаф’євій Л.Л. та Філіп’єву М.Л. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Обривному, 11».  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Чорному Я.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Романа Шухевича (біля будинку № 54-а)» та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Чорному Я.Ю. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Романа Шухевича (біля 

будинку № 54-а)». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Криворучко, 19 пунктів, 18 ділянок) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити за виключенням пунктів щодо Полякової В.О., 

Кравченко П.С., Полякову О.М., Калюжного О.О., Панасовця С.А., 

Теплюк С.О., Вовнянка В.В., Смірновій О.А. Семененка Е.Л. проект 

рішення міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Криворучко, 19 пунктів, 18 ділянок)  

Заявників, питання яких відклали, запросити на одне 

з наступних засідань комісії 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

міста в садових товариствах (Бояр, 5 пунктів, 3 ділянки) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити за виключенням пункту щодо Завадської В.В. проект 

рішення міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам міста в садових товариствах (Бояр, 5 пунктів, 3 ділянки). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  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 

вул. Лінія-1-а (біля будинку № 4-б)» (розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної енергії) 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 вул. Лінія-1-а (біля 

будинку № 4-б)» (розміщення, будівництва, експлуатації та 
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обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Леваневського, 2-г» (виробнича база) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г» (запросити на 

комісію заявника, надати фотофіксацію об’єкту). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Свиридову О.В. в оренду земельної ділянки по 

вул. Вокзальній, 37/16» (добудова до магазину) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Свиридову О.В. 

в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37/16» 

(добудова до магазину) з встановленням терміну оренди строком 

на 5 років та орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки в рік. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про припинення права користування земельними ділянками 

по м. Кропивницькому» (11 пунктів, 8 договорів оренди) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення права 

користування земельними ділянками по м. Кропивницькому» (11 пунктів, 

8 договорів оренди). 

Результати голосування: 

«за» – 0, 

«утримались» - 6, 

Рішення прийнято. 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради 

підготувати проект рішення міської ради про відмову у припиненні права 

користування земельними ділянками по м. Кропивницькому. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про припинення ФОП Гринчаку В.В., Гололобовій Т.П., 

Кочевіновій О.О., Назаровій Р.Л. та Янчуковій Л.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Дворцовій, 22-а» (розміщення оптики, лист 

Держкомзему від 22.05.2010 № 10046/17/4-10) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ФОП Гринчаку В.В., Гололобовій Т.П., Кочевіновій О.О., Назаровій Р.Л. та 

Янчуковій Л.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Дворцовій, 22-а» (розміщення оптики, лист Держкомзему від 

22.05.2010 № 10046/17/4-10) 
 

Результати голосування: 

«за» – 0, 

«утримались» - 6, 

Рішення не прийнято. 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення про відмову у 

припиненні ФОП Гринчаку В.В., Гололобовій Т.П., 

Кочевіновій О.О., Назаровій Р.Л. та Янчуковій Л.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Дворцовій, 22-а та ініціювати щодо 

включення зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської 

ради. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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15.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання головному управлінню пенсійного фонду 

України в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7» (для 

облаштування місця для паркування особистого автотранспорту 

маломобільних груп населення) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання головному 

управлінню пенсійного фонду України в Кіровоградській області дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Соборній, 7» (для облаштування місця для паркування 

особистого автотранспорту маломобільних груп населення). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання ККПЕЗО «МІСЬКСВІТЛО» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Панфіловців, 20» (для розміщення комунального підприємства) та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ККПЕЗО 

«МІСЬКСВІТЛО»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Панфіловців, 20» (для розміщення 

комунального підприємства).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про припинення Центральноукраїнському національному 

технічному університету права постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Юрія Коваленка, 1-а» (для розміщення гуртожитку) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 



15 

 

 

 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

Центральноукраїнському національному технічному університету права 

постійного користування земельною ділянкою 

по вул. Юрія Коваленка, 1-а» (для розміщення гуртожитку).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Миру (напроти будинку № 17-а)» (торгівельний 

кіоск) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення ПрАТ 

«ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (напроти 

будинку № 17-а)» (торгівельний кіоск).  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-

ЦЕНТР» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Соборній 

(зупинка «Друкарня»)» (з «для розміщення кіоску по продажу друкованої 

продукції» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання ТОВ 

«РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА-ЦЕНТР» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Соборній (зупинка «Друкарня»)» (з «для 
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розміщення кіоску по продажу друкованої продукції» на «для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі) (запросити заявника). 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова (напроти зупинки міського транспорту «Автовокзал»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (торгівельний павільйон) 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. Євгена Тельнова (напроти зупинки міського транспорту 

«Автовокзал»), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(торгівельний павільйон). 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«проти» - 1, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято 

 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по просп. Перемоги (біля буд. № 20, корп. 4) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Перемоги 

(біля буд. № 20, корп. 4) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 16, корп. 3)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Тирличу О.Л. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3)».  

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 

23. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, 

корп. 2 і № 22, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ОК 

«Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)».  

Результати голосування: 

«за» –5 , 

«утримались» - 1, 

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. Добровольського, 22-в» 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. Добровольського, 22-в».  

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

«проти» - 1, 

Рішення прийнято. 
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25.  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. Космонавта Попова, 15-в». 

та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Відкласти на наступне засідання розгляд проекту рішення міської ради 

«Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

Смірнова В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 910 «Про зміни до Регламенту «Про зміни до Регламенту 

Кропивницької міської ради сьомого скликання стосовно «Окремого 

порядку підготовки, розгляду та прийняття міською радою рішень із 

деяких питань», пояснив його основні положення та відповів на питання 

комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

           1. Взяти до відома проект рішення міської ради № 910 «Про зміни до 

Регламенту «Про зміни до Регламенту Кропивницької міської ради сьомого 

скликання стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття 

міською радою рішень із деяких питань». 

 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради, 

управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

спільно з юридичним управлінням Кіровоградської міської ради 

доопрацювати проект рішення міської ради № 910 «Про зміни до 

Регламенту «Про зміни до Регламенту Кропивницької міської ради сьомого 

скликання стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття 

міською радою рішень із деяких питань» та повторно винести на постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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27.  СЛУХАЛИ: 

  Мездрін В.М., який ознайомив з листом, який надійшов до управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

(від 06.11.2017 № 6262) про звернення Постолатія В.Л. стосовно 

незаконного (на думку заявника) присвоєння адреси частині будинку по 

вул. Архітектора Паученка, 56. Надав інформацію щодо ситуації, яка 

склалася, повідомив про проведену роботу. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію про вищезазначене звернення 

Постолатія В.Л.  

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Питання з 28 по 39 пункти порядку денного даного засідання 

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища не розглянуто 

 

*** 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


