
 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  63 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

29 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: Грабенко О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

Табалов А.О. – секретар міської ради, 
 

 Депутат міської ради Смірнов В.О., 

 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: Заявники щодо оформлення земельних 

ділянок: Семененко Е.Л., Жмиря Д.С., 

Довгополов А.П., Навасардя Л.Г., 

Шкуренко Л.М., Колодяжний О.В., 

Малик С.Л., Миценко В.П. 

та Драний О.О., 
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Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Владов Р.П. 
 

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Драному О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

по пров. Курінному» 

Приватний сектор, дозволи уч. АТО 

2. 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) 

3. 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 

4. 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) 

5. 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) 

6. 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) 

Оренда (поновлення)  

7. 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) 
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Гаражі (дозволи)  

8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. 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) 

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

до рішення Кіровоградської міської ради від 15.09.2009 р. № 2560» (гараж 

по вул. Євгена Тельнова (біля житлового будинку № 3, корп. 2, 

затвердження, виключити строк дії дозволу) (протоколу № 56 від 

04.10.2017) 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах» (Семененко Е.Л.) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Промисловій (біля буд. № 10/8) право оренди на 

яку набувається на аукціоні» 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 15-в» 

17. Про погодження проекту рішення міської ради № 910 

(доопрацьований) «Про зміни до Регламенту Кіровоградської 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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(Питання розглянуті на засіданні постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 13.04.2017) 

 

Учасники АТО (передача) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Левченко, 5 пунктів, 

3 заявники) 

 

Приватний сектор (дозволи) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам» (Наконечний, 4 пункти, 3 заявники) 

 

Приватний сектор (передача) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (Довгаленко, 41 пунктів, 

39 заявників) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Тамонніковій Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Панфьорова, 38» (майно) 

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Фіщенку М.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Мотокросній, 44» (майно) 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Коник О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Григорія 

Синиці, 58» (майно, після земельного спору) 

 

Садівництво (дозволи) 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах» (Боришполь, 13 пунктів, 

12 заявників) 

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ГО «СТ «Дружба» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Лелеківському 2-у, 25» (для 

розміщення господарських будівель садового товариства) 

26. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Чурікову Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Луганській» (учасник АТО) 
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27. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Хомюк Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Миколи Левитського (біля будинку № 17/17)» 

28. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Шевченко Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 

26, корп. 5)» 

29. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Шпунту Є.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Свободи (біля будинку № 9-а)» 

 

Гаражі (передача) 

30. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16)» (інвалід ІІІ групи ОРА)  

 

Оренда (дозволи)  

31. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Кушніруку В.Л. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі 

(на місцевості) по вул. Руслана Слободянюка, 186» (для розміщення складу) 

32. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «Джерельний» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва, 14, корп. 1» (для розміщення 

магазину з облаштуванням автопарковки) 

Аукціони (дозволи) 

33. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка (біля меблевої фабрики), 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення притулку 

тварин) 

34. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Волкова (біля АГЗС «Метан»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (для розміщення спортивно-оздоровчого 

комплексу) 

35. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (для будівництва та обслуговування автомийки, 

адміністративно-офісної будівлі, об’єкту торгівлі по наданню послуг 

населенню) 

36. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Запорізькій (біля будинку 32/19), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (для будівництва магазину) 
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37. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Мурманській, 31-а, право власності на яку 

набувається на аукціоні» (виробнича база) 

38. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки на розі вулиць Комарова та Соборної, право оренди на яку 

набувається на аукціоні» 

39. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки на розі вулиць Короленка (напроти будинку № 38), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» 

 

Аукціони (затвердження) 

40. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом» (газозаправний пункт) 

 

Викуп (дозволи) 

41. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля скверу «Центральний»)» (для розміщення 

торговельного павільйону) 

42. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на 

перехресті вулиць Казанської та Брестської» (для розміщення торговельного 

павільйону) 

43. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Волкова, 9-а» (для розміщення перукарні) 

 

Поділ земельної ділянки (дозвіл) 

44. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Сергієнку В.М. дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Київській, 59/61» 

(земельна ділянка в оренді під житловим будинком) 

 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

45. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Вовкодав Н.М. цільового призначення земельної ділянки 

по пров. Госпітальному 3-у, 4» (з торговельного центру на будівництво 

житлового будинку) 

46. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Фейзулаєву А.Д. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Комарова, 47» (з будівництва житлового будинку на будівництво 

та обслуговування будівель торгівлі) 
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Внесення змін 

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

до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 347» (зміна угідь) 

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

до рішень Кіровоградської міської ради» (технічні помилки) 

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

до рішень Кіровоградської міської ради» (зміна умов договору оренди землі) 

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

до рішення Кіровоградської міської ради від 10.11.2016 № 652» 

 

Інші 

51. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

управлінню власності та приватизації комунального майна Кіровоградської 

міської ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по місту Кропивницькому» (для визначення кадастрових 

номерів) 

52. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

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

земельної ділянки по вул. Приміській, 9» (житловий будинок 

та індивідуальне садівництво, майно) 

53. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Мунтянову С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по проїзду Петровського, 51» (житловий 

будинок, вільна) 

54. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

кооперативу № 4 «Автолюбитель» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кримській, 121» 

(для розміщення гаражного кооперативу) 

55. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Овдію І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Глинки, 60-а» (магазин) 

56. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Овдію І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20» (індивідуальне садівництво) 

57. Про погодження проекту рішення міської ради «Про розширення 

мережі природно-заповідного фонду» (парк «Козачий острів» в районі 

просп. Винниченка) 

 

(Питання розглянуті на засіданні постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 19.04.2017) 
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Приватний сектор (учасники АТО, дозволи) 

58. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО» (4 заявнки 5 пунктів) (Мінченко) 

59. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО» (3 заявники 4 пункти) (Романенко) 

(крім Романенка) 

Приватний сектор (дозвіл) 

60. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Кузьменко Д.С. (багатодітна мама) дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка» 

 

Приватний сектор (передача, майно) 

61. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Толоченко, 

10 пунктів, 8 заявників) 

62. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам» (Гаршанов, 

7 пунктів, 5 заявників) 

63. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Білий, 9 пунктів, 

7 заявників) 

Приватний сектор (передача, вільна) 

64. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Проценку А.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській 

(біля будинку № 1)» 

Садівництво (передача) 

65. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок в садових товариствах» (Мучлер, 4 пункти, 

2 заявники) 

66. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Пахолок Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки в садовому 

товаристві (СТ «50 років Жовтня»)» 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 

67. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Потимко В.В. технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова» (гаражі) 

Оренда (дозволи) 

68. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «Скандинавіан Хаус» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 

7, корп. 1)» (розміщення торгівельно-розважального центру з 

наповненням дитячо-юнацької інфраструктури) 
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69. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 9-б» 

(для розміщення будівлі торгівлі) 

70. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України, 12-б» (для розміщення 

офісного приміщення) 

71. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ФОП Слободі Н.С. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 12» (для розміщення магазину) 

72. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ФОП Димурі М.М. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Полтавській, 45» (для розміщення об’єкту торгівлі) 

73. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Харківській, 1» (господарчі будівлі) 

 

Оренда (передача) 

74. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ «СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ» в оренду земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 24-а» (для розміщення оптово-роздрібного магазину 

продовольчих та непродовольчих товарів «Фуршет») 

75. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Стегару І.М. та Карбівничому С.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Глинки, 6-а» (для розміщення автостоянки) 

 

Оренда (поновлення) 

76. Про погодження проекту рішення міської ради Про поновлення 

ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» договору 

оренди земельної ділянки по вул. Тараса Карпи, 74/55 (розміщення банку) 

77. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ТОВ «Вікторія-Феліз» договору оренди земельної ділянки 

по просп. Промисловому, 11-б» (для розміщення комплексу будівель) 

78. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ПП ПВФ «АЦИНУС» договору оренди земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 60» (для розміщення аптеки) 

79. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

Рувінштейн О.С. договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 27» 

(для розміщення та обслуговування магазину) 
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80. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ФОП Долгову О.М. договору оренди земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля житлового будинку по вул. Героїв України, 8» (для розміщення 

павільйону по різанню скла) 

 

Аукціони (дозволи) 

81. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-г, право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (розширення торговельно-побутового 

приміщення) 

Викуп (дозволи) 

82. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на розі 

вулиць Бєляєва та Академіка Корольова» (для розміщення майстерні по 

пошиттю) 

83. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 5» (для будівництва об’єкту торгівлі) 

 

Постійне користування (передача) 

84. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Обласному об’єднанню церков Євангельських християн-баптистів (ООЦ 

ЄХБ) Кіровоградської області в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Архітектора Паученка, 166-а» (для розміщення дому молитви 

і відправлення релігійних культів) 

85. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Короленка, 56» (розміщення храму) 

 

Зміна цільового призначення  

86. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про Федорченко А.М. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Чайковського, 68-а» (з житлового будинку на будівлі торгівлі)  

 

Внесення змін 

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

до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 337» (зміна 

адреси) 
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(Питання розглянуті на засіданні постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 24.05.2017)  

 

Учасники АТО (передача) 

88. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Криницький, 6 пунктів, 

4 заявники) 

Приватний сектор (дозволи)  

89. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам» (Чернявська, 10 пунктів, 9 заявників) 

90. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 48/65» (майно) 

(повторно) 

 

Дозволи на поділ 

91. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 

18» (майно, житлове будівництво) 

 

Приватний сектор (передача) 

92. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (Жиминюк, 5 пунктів, 

3 заявників) 

93. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» 

(Скляр, 9 пунктів, 7 заявників) 

94. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Ципі С.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Філатова 

(поруч з будинком № 70)» (вільна) 

 

Садівництво (дозволи) 

95. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Добровольській Т.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку № 10)» 

(біля приватного житлового будинку)  
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Гаражі (дозволи) 

96. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Копилу О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)» 

(учасник АТО, інвалід ІІІ групи) 

97. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Шерстюку Є.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп. 1)» (учасник АТО) 

98. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Чупріні Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)» 

(учасник АТО) 

99. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Ліподату С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28, корп. 5)» 

(учасник АТО) 

100. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Довбні В.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі будинку № 50/77)» 

(існуючий) 

 

Оренда (дозволи) 

101. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «Скандинавіан Хаус» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 

7, 

корп. 1)» (розміщення торгівельно-розважального центру з наповненням 

дитячо-юнацької інфраструктури) 

102. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. дозволу на розроблення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Лінія 5-а, 28» (магазин) (перехід права) 

103. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Холодноярській, 72-б» (об’єкт торгівлі) 

104. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 17-г» (об’єкт торгівлі) 

105. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 2-а» 

(автозаправна станція) 
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Оренда (поновлення) 

106. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ТОВ «РИНОК «ПРЕСТИЖ» договору оренди земельної ділянки по вул. 

Медведєва (на зупинці міського транспорту «Парк Ковалівський»)» 

(для розміщення торговельного павільйону) 

107. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ТОВ «РИНОК «ПРЕСТИЖ» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Соборній  (на зупинці міського транспорту «Копілка»)» 

(для розміщення торговельного павільйону) 

Оренда (передача) 

108. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Бобринецький шлях, 208» (автозаправна станція, перехід права 

у зв’язку з продажем майна) 

Оренда (припинення) 

109. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

ФОП Олексенку Ю.В. та ФОП Болгуновському В.А. права користування 

земельною ділянкою по вул. Соборній, 13/1» (для розміщення магазину, 

І поверх) 

Аукціони (дозволи) 

110. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (між будинками № 42 та № 

40), право оренди на яку набувається на аукціоні» (об’єкт торгівлі) 

111. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля павільйону «Формула 

смаку»), право оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення 

об’єкту торгівлі) 

112. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та Соборної, 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (об’єкт торгівлі) 

113. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 

4), право оренди на яку набувається на аукціоні» (пункт прийому вторинної 

сировини) 

114. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (напроти будинку 

№ 15), право оренди на яку набувається на аукціоні» (пункт прийому 

вторинної сировини) 

115. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Архангельській (напроти будинку              

№ 4), право оренди на яку набувається на аукціоні» (пункт прийому 

вторинної сировини) 
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116. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 14/1), 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (пункт прийому вторинної 

сировини) 

117. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 

23/1), право оренди на яку набувається на аукціоні» (пункт прийому 

вторинної сировини) 

 

Аукціони (затвердження) 

118. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. 

Комарова 

(біля будинку № 8) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (магазин) 

119. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. 

Пацаєва 

(біля магазину «Анталія») та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (магазин) 

 

Внесення змін 

120. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 № 767» (заміна 

угідь) 

121. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.11.2013 № 2530» 

(КП «Теплоенергетик») 

122. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 № 4605» 

(зменшення відсоткової ставки на авансовий внесок за викуп земельних 

ділянок (ПАТ «Галнафтогаз») 

 

Відмови 

123. Про погодження проекту рішення міської ради «Про заперечення 

ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» у поновленні договору оренди землі по вул. 

Генерала Жадова, 20» 

 

(Питання розглянуті на засіданні постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 21.06.2017) 
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Учасники АТО (передача) 

124. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Федитник Н.С. у власність земельної ділянки по пров. Алтайському» 

(член сім’ї загиблого ВВ) 

 

Приватний сектор (дозволи)  

125. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам» (Пхеденко, 3 пунктів, 2 заявника майно) 

 

Приватний сектор (передача) 

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

власність земельних ділянок громадянам» (Гуцул, 26 пунктів, 24 заявники 

затвердження технічних документацій майно) 

127. Про погодження проекту рішення міської ради. «Про передачу 

Кушнірову І.Ф. у власність земельної ділянки по вул. Чернишевського, 153-

а» (майно) 

128. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Будяк Т.Д. та Будяку І.Л. у власність земельної ділянки 

по вул. Балашівській, 36» (майно) 

129. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Корнієнко В.І. у власність земельної ділянки по вул. Філатова, 4»  

130. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Мерещенку В.М. у власність земельних ділянок по вул. Яворницького, 11 

та по вул. Яворницького (біля будинку № 11)» (майно та садівництво) 

 

Садівництво (передача) 

131. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

(Корчебний, 5 пунктів, 3 заявників) 

 

Оренда (поновлення) 

132. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

Добрянському І.А. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Євгена Маланюка, 17» (для розміщення закладу освіти) 

 

Оренда (передача) 

133. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ фірмі «КУРТАЖ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Севастопольській, 9-б» (для розміщення адміністративно-

виробничих приміщень) 

 

Викуп (дозвіл) 
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134. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Євгена Тельнова, 14-п» (для розміщення торговельного кіоску) 

135. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Лінія 5-а (біля території ринку)» (для розміщення торговельного 

павільйону) 

 

Внесення змін 

136. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 893» (заміна 

площі) 

137. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 908» (заміна 

ставки орендної плати п. 3 з 6% на 3% та п. 6 з12% на 6%) 

138. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 02.09.2010 № 3739» 

(виключити пункт стосовно строку дії дозволу) 

 

СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до листа від 28.11.2017 № 1324 управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища.  

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозиції: 

виключити з переліку питань пункти 12 та 13 листа від 28.11.2017 № 

1324 управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, а саме: 

 Викуп (дозволи) 

12. 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); 

 

Внесення змін 

13. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 07.04.2017 р. № 927 (ТОВ ВКФ «Комсенс», автомобільна стоянка, 

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

04.10.2017); 

 включити до порядку денного комісії наступні питання (додаються), 

а саме: 

 про надання Драному О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою по пров. Курінному; 

 про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в 



17 

 

 про затвердження земельної ділянки по вул. Промисловій 

(біля будинку № 10/8) право оренди на яку набувається на аукціоні. 

 

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 28.11.2017 № 1324 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища з урахуванням наступних 

пропозицій: 

 виключити з переліку питань пункти 12 та 13 листа від 28.11.2017 № 

1324 управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, а саме: 

Викуп (дозволи) 

12. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 6/13; 

Внесення змін 

13. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

07.04.2017 р. № 927;  

 включити до порядку денного комісії наступні питання (додаються), 

а саме: 

 про надання Драному О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою по пров. Курінному; 

 про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в 

 про затвердження земельної ділянки по вул. Промисловій 

(біля буд. № 10/8) право оренди на яку набувається на аукціоні. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Драному О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою по пров. Курінному» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Драному О.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою по пров. Курінному». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. 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) (протокол 59 від 24.10.2017) та пояснив 

його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відтермінувати 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 землевласників). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 

3/2» (протокол № 56 від 04.10.2017) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проект 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

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

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. 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)» (протокол 59 від 24.10.2017) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відтермінувати 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)» (запросити 

заявника). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

6. 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) (протокол 59 від 24.10.2017) та пояснив його основні положення. 

*** 

Ларін А.С. долучився до роботи комісії. 

*** 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект 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).  

Результати голосування: 
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«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

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

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

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

(протокол № 56 від 04.10.2017) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект 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). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 22-б)» (протокол № 56 від 04.10.2017) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проект 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). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом 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)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про надання Осінцевій Т.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова (біля будинку № 32/4)». 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом 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)» та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відтермінувати розгляд 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)» 

(надати згоди суміжних землевласників, завірених керівниками ЖЕО). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

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

та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відтермінувати розгляд проекту рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)» 

право оренди на яку набувається на аукціоні (надати згоди суміжних 

землевласників, завірених керівниками ЖЕО). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом 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) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та Грабенко О.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

         1. Відтермінувати розгляд 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) 

 2. Доручити управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення та спеціалізованої інспекції Кіровоградської 

міської ради вивчити питання про затвердження земельної ділянки по вул. 

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

аукціоні» (розміщення літнього майданчика (об’єкт торгівлі) та надати 

відповідну інформацію на комісію. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

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

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

(протоколу № 56 від 04.10.2017) 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 15.09.2009 р. № 2560» (гараж по вул. 

Євгена Тельнова (біля житлового будинку № 3, корп. 2, затвердження, 

виключити строк дії дозволу) (протоколу № 56 від 04.10.2017). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14.  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» 

(Семененко Е.Л.) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти на доопрацювання проект рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах» (Семененко Е.Л.) (заявнику 

рекомендовано власноруч написати заяву).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

15.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Промисловій 

(біля будинку № 10/8) 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. Промисловій (біля буд. № 10/8) право оренди на яку 

набувається на аукціоні». 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

16.  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: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Космонавта Попова, 15-в».  

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
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17.  СЛУХАЛИ: 

Смірнов В.О., який надав додаткову інформацію до проекту рішення 

міської ради № 910 (доопрацьований) «Про зміни до Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання стосовно «Окремого 

порядку підготовки, розгляду та прийняття міською радою рішень із деяких 

питань». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Розглянути проект рішення міської ради № 910 (доопрацьований) 

«Про зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття міською 

радою рішень із деяких питань» з урахуванням досвіду роботи щодо 

вирішення питань про регулювання земельних відносин Київської міської 

ради. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 
 

Погодити питання порядку денного даного засідання комісії 

з 18 по 138 пункти засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 3, 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії                  О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії        В.Дрига 


