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У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО   

ПРОТОКОЛ  №  64 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

06 грудня 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: 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, 

Шевченко А.О. – начальник управління 

адміністративних послуг, 

 
 

Присутні: Заявники з питань щодо оформлення 

земельних ділянок: Захарченко О.М., 

Картавий В.П., Полоз С.В.,  

Самохвал С.О., 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 
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Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Владов Р.П. 

 

Приватний сектор, дозволи 

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО» (Столярчук, 3 пункти, 2 ділянки) 

 

Приватний сектор, дозволи  

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам» (Вакуленко, 6 пунктів, 4 ділянки) 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Барчану С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Чудній В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Зарічному, 9»  

 

Приватний сектор, передача 

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

власність земельних ділянок громадянам» (Високолян, 22 пункти, 

20 ділянок) 

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

спільну часткову власність земельних ділянок громадянам» (Домашець, 

4 пункти, 2 ділянки) 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Тіхонову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Григоровича, 4» (учасник АТО) 

 

Садівництво (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах» (Катані, 41 пункт, 

40 ділянок) 

 

Гаражі (дозволи)  

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Плоховій Н.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 22, 

корп. 2)»  
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9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Тарасову В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по бульвару Студентському, 10»  

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Захарченку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (позаду ЗОШ № 20)»  

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Картавому В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 23 

та № 25)» (інвалід ІІІ групи опорно-рухового апарату) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Самохвал С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 23 

та № 25)» (учасник АТО) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

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

земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 23 та № 25)» 

(учасник АТО)  

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Бугаєнку В.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Академіка Корольова, 3-г» 

 

Гаражі (передача) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Загородній М.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 

Яновського (біля житлового будинку № 153-а)» (УБД) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Буровій О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля житлового будинку № 30)»  

 

Оренда (дозволи) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України» (для будівництва та обслуговування творчої 

майстерні (хореографічного залу) 

 

Оренда (передача) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Касьяну М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Героїв України, 26-г» 

(розміщення магазину, перехід права) 
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Постійне користування (передача) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Фортеця, 21» (для розміщення лікувального 

закладу)  

 

Викуп (дозволи) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру)» (медичний центр) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік»  

 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Вйонцак О.О. цільового призначення земельної ділянки 

по пров. Курінному, 29» (з «ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Урись О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній» 

(з «для будівництва індивідуальних гаражів» на «для комерційного 

використання»)  

 

Викуп 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про продаж 

Гурковському Ю.О. та Гурковській О.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Генерала Родимцева, 83-в» 

(розміщення та обслуговування автосалону) 

 

Дозволи на розроблення технічної документації 

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 10» (для розміщення банку) 

 

Аукціони (дозволи) 

26. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по пров. Курінному 

(біля будинку № 2-а), право оренди на яку набувається на аукціоні» (для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
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СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 05.12.2017 № 1354 та управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

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

питання (додається), а саме: 

про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік. 
 

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 05.12.2017 № 1354 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища з 

урахуванням наступної пропозиції включення до порядку денного комісії 

питання, а саме:  

про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

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 учасникам АТО» 

(Столярчук, 3 пункти, 2 ділянки) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО» (Столярчук, 3 пункти, 2 ділянки) (запросити на 

комісію заявника Лисканича О.В.) 

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 дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам» (Вакуленко, 6 пунктів, 

4 ділянки) та пояснив його основні положення. 

 

*** 

Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії. 

*** 

 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» (Вакуленко, 6 пунктів, 4 ділянки). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Спренжина 

(біля будинку № 8)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Барчану С.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Спренжина (біля будинку № 8)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Зарічному, 9» та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Чудній В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Зарічному, 9». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ларін А.С. залишив комісію. 

*** 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Високолян, 22 пункти, 20 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» (Високолян, 22 пункти, 20 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ларін А.С. долучився до роботи комісії. 

*** 

 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у спільну часткову власність земельних 

ділянок громадянам» (Домашець, 4 пункти, 2 ділянки) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у спільну 

часткову власність земельних ділянок громадянам» (Домашець, 4 пункти, 

2 ділянки).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Тіхонову В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Григоровича, 4» (учасник АТО) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Тіхонову В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Григоровича, 4» 

(учасник АТО). 

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» 

(Катані, 41 пункт, 40 ділянок) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шевченко А.О. відповів на питання комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах» (запросити на 

комісію заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Плоховій Н.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля будинку № 22, корп. 2)» 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 Плоховій Н.Б. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 22, корп. 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Тарасову В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по бульвару Студентському, 10» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Тарасову В.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по бульвару Студентському, 10». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Захарченку О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (позаду ЗОШ № 20)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Захарченку О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (позаду ЗОШ № 20)». 

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 надання Картавому В.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 

Фортечному (між будинками № 23 та № 25)» (інвалід ІІІ групи опорно-

рухового апарату) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Картавому В.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 

Фортечному (між будинками № 23 та № 25)» (інвалід ІІІ групи опорно-

рухового апарату). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(між будинками № 23 та № 25)» (учасник АТО) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(між будинками № 23 та № 25)» (учасник АТО). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

14.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Полоз С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(між будинками № 23 та № 25)» (учасник АТО) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Полоз С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(між будинками № 23 та № 25)» (учасник АТО).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Бугаєнку В.О. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою по вул. Академіка Корольова, 3-г» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

по вул. Академіка Корольова, 3-г». 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

 «утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Загородній М.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку № 153-а)» 

(УБД) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

Загородній М.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Яновського (біля житлового будинку № 153-а)» (УБД).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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17.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який повідомив членів комісії, що проект рішення 

міської ради «Про передачу Буровій О.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля житлового будинку № 30)» 

погоджено.  
  

18.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-

МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ 

«КОНВАЛІЯ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України» (для будівництва 

та обслуговування творчої майстерні (хореографічного залу) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання ГО 

«ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України» (запросити заявника).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Касьяну М.М. в оренду земельної ділянки по 

вул. Героїв України, 26-г» (розміщення магазину, перехід права) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради«Про передачу Касьяну М.М. в 

оренду земельної ділянки по вул. Героїв України, 26-г» (розміщення 

магазину, перехід права).   

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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20.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда 

в постійне користування земельної ділянки по вул. Фортеця, 21» 

(для розміщення лікувального закладу) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Фортеця, 21» (для розміщення лікувального 

закладу).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  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. Ялтинській (біля онкодиспансеру)» 

(медичний центр) 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. Ялтинській (біля онкодиспансеру)» (медичний центр).  

Результати голосування: 

«за» – 6, 

 «утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Бєлов В.В. запропонував доповнити пункт 1 проекту рішення міської 

ради «Про звільнення від сплати земельного податку 

на 2018 рік» - щодо звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік 

комунальних підприємств Подільської та Фортечної районних у місті 

Кропивницькому рад. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити з доповненням до пункту 1 проект рішення міської ради 

«Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік» - щодо 

звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік комунальних 

підприємств Подільської та Фортечної районних у місті Кропивницькому 

рад.  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Гребенчука Ю.Ф., який запропонував повернутися до розгляду питань 

з 18 по 138 пункти порядку денного засідання постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища (протокол № 63 від 29.11.2017). 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Шамардін О.С. вніс пропозицію - Гребенчуку Ю.Ф. надати перелік 

питань управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, які потрібно переглянути на комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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СЛУХАЛИ: 

 

Капітонова С.І., який запропонував скасувати Тимчасове положення 

про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 

будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків 

міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 

від 29.01.2013 № 2231, як таке, що суперечить чинному законодавству 

України в частині регулювання земельних відносин. 

 

Дрига В.В. вніс пропозицію повернутися до розгляду доцільності 

використання Тимчасового положення про порядок передачі (надання) 

земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 

територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда, затвердженого 

рішенням Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231 після 

розширеного засідання комісії щодо можливості створення міського 

електронного містобудівного кадастру та обговорення пропозицій 

по закупівлі програмних комплексів міських геоінформаційних систем. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

*** 

 

Питання з 23 по 27 пункти порядку денного даного засідання 

постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  

не розглянуто. 

 

*** 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


