
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  62 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

24 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., 

Ларін А.С., 
 

Запрошені: Табалов А.О. – секретар  

Кіровоградської міської ради, 
 

Грабенко О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

Кіровоградської міської ради, 
 

 Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Кіровоградської міської ради, 
 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради,  

  

Сліпченко А.К. – начальник управління 

архітектурно-будівельного контролю 

Кіровоградської міської ради, 
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Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Кіровоградської міської ради 

 

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

Представники громади, заявники (список 

зареєстрованих присутніх на засіданні 

комісії додається) 

Порядок денний: 
 

Питанняз 1 по 7 та з 9 по 35, 38 по 51 доповідає начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Владов Р.П. 
 

1. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах 

2. Про надання Шайді С.П.  дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Мурманському (біля 

будинку № 6) 

3. Про надання Онищенко С.С.  дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля 

будинку № 21) 

4. Про надання Оніщенко С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля 

будинку № 21) 

5. Про надання Фьодоровій В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (між 

авто ринком та пров. Вузьким 

6. Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО 

(Бондаревський, 7 пунктів, 5 ділянок) 

7. Про передачу Чалому Д.П. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Санаторному 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради»  

Доповідає: 

 

Сліпченко А.К. – начальник управління 

архітектурно-будівельного контролю 

Кіровоградської міської ради 
 

9. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві «ім. 

Тимірязєва» 

10. Про надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

авторинку) 
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11. Про надання Камборянц К.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній, 8  

12. Про надання Яровенку Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля 

будинку № 2-в)  

13. Про надання Вовк А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій  

14. Про надання Андрейченку І.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Новгородському (біля 

будинку № 11-а) 

15. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» (Колбас, 9 пунктів, 7 ділянок) 

16. Про надання квартирно-експлуатаційному відділу міста 

Кропивницький в постійне користування земельної ділянки по вул. 

Кавалерійській, 9  

17. Про надання Шишацькій Н.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Героїв 

України 

18. Про надання Сидоровій О.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 17-а  

19. Про надання Лупандіну М.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б  

20. Про надання Соколану С.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нейгауза, 24  

21.  Про поновлення ФОП Мерошкіній О.Ю. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля Центрального ринку)  

22. Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 16/1), право оренди на яку набувається на аукціоні  

23. Про зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова, 23-е  

24. Про надання Гунявому С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (напроти 

будинку № 30)  

25. Про надання Кравченко Н.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (між 

будинками № 7 та № 9)  

26. Про надання Смірнову С.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у 

дворі будинку № 9) (інв. ІІ гр., учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) 

27. Про надання Шевері М.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у 

дворі будинку № 9) (інв. ІІ гр., учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) 
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28. Про надання Колосу О.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку 

№ 32) (учасник АТО) 

29. Про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 19-б  

30. Про передачу Соколовському Ю.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26, корп. 3)  

(інвалід ІІ групи) 

31. Про передачу Халік В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Башкирській (біля котельні) 

32. Про зміну Димитровичу О.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Садовій, 41/72 

33. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

07.04.2017 р. № 938 (зміни в адресі) 

34. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

30.03.2017 р. № 203 (зміни в адресі) 

35. Розгляд питання надання земельної ділянки Шмалько Н.І (вдова 

загиблого учасника АТО) та Степанову М.В (учасник АТО) по пров.Вільному 
 

36. Про погодження проекту рішення Кіровоградської міської ради 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування території 

міста Кіровограда», затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                

від 17 вересня 2013 року № 2456» 

Доповідає: 

 

Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та архітектури 

- начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради 

 

37. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради               

№ 910 «Про зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття 

міською радою рішень із деяких питань» 

Доповідає: Шамардін О.С. – голова постійної комісії з 

питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середови 

 

38. Про надання Жежері Д.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Бобринецькому (між 

будинками № 9 та № 9-а)  

39. Про надання дозволу Шкуренко Л.М.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2  
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40. Про надання Малику С.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Інгульська (між 

будинками № 50 та № 52)»  

41. Про надання Гревцев Р.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля 

будинку № 3)  

42. Про надання Петушинському А.А. та Петушинській І.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        

по вул. Євгена Тельнова, 4-а 

43. Про поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Холодноярській, 27  

44. Про надання Миценку В.П. дозволу на розроблення проекту 

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

будинку № 22-б)  

45. Про надання Осінцевій Т.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля буд. № 32/4)  

46. Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

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

47. Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

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

48. Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

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

49. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 6/13 

50. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

07.04.2017 р. № 927 

51. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

15.09.2009 р. № 2560  

 

СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до листа від 23.11.2017 № 1310 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шамардін О.С., вніс пропозицію включити до порядку денного комісії 

питання (додається), а саме: 

 про зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття міською радою 

рішень із деяких питань; 

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

питання (додається), а саме: 

про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах; 
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Сліпченко А.К., вніс пропозицію включити до порядку денного комісії 

питання (додається), а саме: 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 

2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради». 
 

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 23.11.2017 № 1310 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища з урахуванням наступних 

пропозицій: 

 про зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття міською радою 

рішень із деяких питань; 

про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах; 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 

2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради». 

Результати голосування: 
 

„за” – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Член постійної комісії ЛарінА.С. долучився до роботи комісії. 

*** 

1. 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» та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Присутні заявники 

відповіли на запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах» з урахуванням змін, а саме: виключити з 

проекту рішення пункт щодо Семененка Е.Л.  
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Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Шайді С.П.  дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Мурманському (біля будинку                 

№ 6)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Шайді С.П.  дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Мурманському (біля будинку № 6)»  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Онищенко С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля 

будинку № 21)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. . Заявник відповів 

на запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Онищенко С.С.  

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)» 

Результати голосування: 

„за” – 5; 

„проти” – 0; 

„утримались” – 1; 

Рішення прийнято. 
 

4.СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Оніщенко С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля 

будинку № 21)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Оніщенко С.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)» 

Результати голосування: 

„за” – 5; 

„проти” – 0; 

„утримались” – 1; 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Фьодоровій В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (між 

авто ринком та пров. Вузьким)»  та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Фьодоровій В.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (між авто ринком та пров. Вузьким)» 

Результати голосування: 

„за” – 3; 

„проти” – 0; 

„утримались” – 3; 

Рішення не прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО)» 

(Бондаревський, 7 пунктів, 5 ділянок  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)» (Бондаревський, 7 пунктів, 5 ділянок   

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Чалому Д.П. безоплатно у власність земельної ділянки по                               

пров. Санаторному» 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 Чалому Д.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Санаторному» 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

Сліпченка А.К., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 

2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради» та пояснив причини підготовки даного проекту 

рішення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради» 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. 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 садівничому товаристві                   

«ім. Тимірязєва» (Ковтун, 9 пунктів, 8 ділянок) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» (Ковтун, 9 пунктів,        

8 ділянок) 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

авторинку)»  та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Фьодорову А.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля авторинку)»  

Результати голосування: 

„за” – 4; 

„проти” – 0; 

„утримались” – 2; 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Камборянц К.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній, 8» та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Камборянц К.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Народній, 8». 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Яровенку Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля 

будинку № 2-в)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Яровенку Ю.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)». 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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13. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Вовк А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій»  та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Вовк А.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                 

по вул. Козацькій». 

Результати голосування: 

„за” –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Андрейченку І.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Новгородському 

(біля будинку № 11-а)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Андрейченку І.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Новгородському (біля будинку № 11-а)». 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівничому 

товаристві «ім. Тимірязєва» (Колбас, 9  пунктів, 7 ділянок) 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 громадянам в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

(Колбас, 9  пунктів, 7 ділянок) 

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 квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницький 

в постійне користування земельної ділянки по вул. Кавалерійській, 9» та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницький в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Кавалерійській, 9» 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Шишацькій Н.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Героїв 

України»  та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради «Про надання             

Шишацькій Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Героїв України». 

2. Доручити управлінню архітектурно-будівельного контролю 

Кіровоградської міської ради здійснити перевірку УкрПромТоргМеблі щодо 

розміщення будівель по вул. Героїв України, 22 а.  

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Сидоровій О.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 17-а»  та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Сидоровій О.В. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

просп. Винниченка, 17-а» з встановленням терміну оренди на 25 років. 
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Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Лупандіну М.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б» та 

пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1.Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Лупандіну М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б». 

2. Рекомендувати заявнику погодити з депутатом територіального 

виборчого округу та запросити на засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

„за” 2 , 

„проти” 0 , 

„утримались” 4 , 

Рішення не прийнято. 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Лупандіну М.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній, 7-б». 

Результати голосування: 

„за” 5 , 

„проти” 0 , 

„утримались” 1 , 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Соколану С.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нейгауза, 24»  та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Соколану С.М. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Нейгауза, 24». 
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Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про поновлення ФОП Мерошкіній О.Ю. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля Центрального ринку)» та пояснив його 

основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення                             

ФОП Мерошкіній О.Ю. договору оренди земельної ділянки                                   

по вул. Преображенській (біля Центрального ринку)». 

Результати голосування: 

„за” –6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 До роботи постійної комісії долучився Деркаченко Ю.О. 
*** 

 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 16/1), право оренди на яку набувається на аукціоні» 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. Космонавта Попова (біля будинку № 16/1), право оренди на яку 

набувається на аукціоні». 

Результати голосування: 

„за” - 4 , 

„проти” - 0 , 

„утримались” - 3 , 

Рішення прийнято. 
 

23. 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-е» та пояснив його основні положення. 
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 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-е». 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

24.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Гунявому С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (напроти 

будинку № 30)»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Гунявому С.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волкова (напроти будинку № 30)»  

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

25.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Кравченко Н.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (між 

будинками № 7 та № 9)»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Кравченко Н.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та № 9)» 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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26.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Смірнову С.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у 

дворі будинку № 9)»  та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Смірнову С.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)». 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Шевері М.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку     

№ 9)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Шевері М.Ф. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)». 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Колосу О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 32)»  та 

пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Колосу О.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Лінія 7-а (біля будинку № 32)». 



17 

 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

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

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

вул. Преображенській, 19-б»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 

Під час обговорення питання Деркаченко Ю.О. залишив засідання 

постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 19-б». 

Результати голосування: 

„за” – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Соколовському Ю.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26, корп. 3)»  та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 

Під час обговорення питання Деркаченко Ю.О. долучився до роботи 

постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Соколовському Ю.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 26, корп. 3)».  

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Халік В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                                   

вул. Башкирській (біля котельні)» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Заявник відповів на 

запитання членів постійної комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Башкирській (біля котельні)». 

Результати голосування: 

„за” – 6, 

„проти” – 0, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про зміну Димитровичу О.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Садовій, 41/72»  та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

цільового призначення земельної ділянки по вул. Садовій, 41/72». 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  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 р. № 938»  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 07.04.2017 р. № 938». 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

30.03.2017 р. № 203» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.03.2017 р. № 203». 

Результати голосування: 

„за” – 7(одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

35. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який пояснив про ситуацію, яка склалася щодо питання про 

надання земельної ділянки Шмалько Н.І (вдова загиблого учасника АТО) та 

Степанову М.В (учасник АТО) по пров. Вільному. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. Шмалько Н.І., 

Степанов М.В. відповіли на запитання членів комісій. 

 

ВИРІШИЛИ: 
Перевагу в надані земельної ділянки віддати Шмалько Н.І. 

 

36.  СЛУХАЛИ: 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженого рішенням Кіровоградської міської 

ради від 17 вересня 2013 року № 2456». 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року 

№ 2456». 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

Шамардіна О.С., який запропонував повторно розглянути доопрацьований 

проектом рішення міської ради № 910 «Про зміни до Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання стосовно «Окремого порядку 

підготовки, розгляду та прийняття міською радою рішень із деяких питань». 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Грабенко О.В., який запропонував перейняти досвід Київської міської 

державної адміністрації, створити відкритий містобудівний кадастр, який 

значно полегшить роботу у підготовці проектів рішень щодо регулювання 

земельних відносин, спростить процедуру подачі документів громадянам та 

зробить процес відведення земельної ділянки у місті прозорішим та відкритим. 
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Також Олександр Володимирович запропонував запросити фахівців з м. Києва, 

які створювали містобудівний кадастр в Київській міській державній 

адміністрації для обміну досвідом. 

Табалов А.О., вніс пропозицію врахувати у роботі постійної комісії 

порядок підготовки, оприлюднення, презентації, розгляду та прийняття міською 

радою рішень у сфері регулювання земельних відносин, викладений у 

вищезазначеному проекті рішення міської ради. Андрій Олександрович 

запропонував доручити юридичному управлінню спільно із заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенку О.В. 

опрацювати доопрацьований проект рішення міської ради № 910 «Про зміни до 

Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання стосовно 

«Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття міською радою рішень із 

деяких питань» та за необхідності більш розширеного розгляду провести 

засідання постійної комісії із залученням депутатів міської ради або у форматі 

Дня депутата. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Табалов А.О., 

Грабенко О.В., Смаглюк М.О. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити юридичному управлінню спільно із заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенку О.В. опрацювати 

доопрацьований проект рішення міської ради № 910 «Про зміни до Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання стосовно «Окремого порядку 

підготовки, розгляду та прийняття міською радою рішень із деяких питань» та 

за необхідності більш розширеного розгляду провести засідання постійної 

комісії із залученням депутатів міської ради або у форматі Дня депутата. 

Результати голосування: 

„за” – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 
*** 

Розгляд питань з 38 по 51 пункти порядку денного даного засідання 

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища                                                  
перенесено на наступне засідання  

*** 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


