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У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  67 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

17 січня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., 

Ларін А.С., 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Деркаченко Ю.О., 

Запрошені: Паливода А.А. - директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького, 

 Масло Л.Я. - начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького, 

Сурнін С.В. - начальник  

спецбюджетного відділу управління 

капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького, 

 Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 Лісняк Н.А. – начальник відділу  

з охорони культурної спадщини 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
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Присутні: Вйонцак О.О. – щодо земельної ділянки 

по пров. Курінному, 29, 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 

 

Порядок денний 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 1655 

«Про безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього 

водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області» 

 

Доповідає: 

 

Сурнін С.В. - начальник  

спецбюджетного відділу управління 

капітального будівництва 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1652 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки»  

Доповідає: 

 

Паливода А.А. - директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління 

економіки 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 1617 

«Про затвердження перспективного плану роботи міської ради 

на 2018 рік»  
 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я. - начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького 

 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 1619 

«Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті 

Кропивницькому»  

Доповідає: 

 

Капітонов С.І. - депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1607 

«Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток 

культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки» 

Доповідає: 

 

Лісняк Н.А. – начальник відділу  

з охорони культурної спадщини 

управління містобудування та 

архітектури 
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Питання 6, 7 пункти та з 9 по 30 пункти доповідає 

 начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Владов Р.П. 
 

6. Про погодження проекту рішення міської ради № 1659 

«Про звіт щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення за 2017 рік»  

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 1645 

«Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки» 

8. Про звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

Доповідає: 

 

Шамардін О.С. – голова постійної комісії 

міської ради міста Кропивницького з 

питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища   

 

9. 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) 

 

Учасники АТО (приватний сектор дозволи) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Гончару О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Казанській (напроти буд. № 37 по 

вул. Бесарабській)» 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО» (Пахмутов, 7 пунктів, 6 заявників)  

 

Приватний сектор дозволи 

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Кумпан Л.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вербицького, 37» 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Івановій К.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського 

(біля буд. 44/51)» 
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Приватний сектор, передача 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» 

(Молчан, 21 пункт, 19 заявників)  

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (Шевченко, 46 пунктів, 

44 заявники) 

 

Оренда (дозволи) 

16. 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 (дозволи, суборенда) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

КП «Теплоенергетик» дозволу на передачу земельних ділянок в суборенду 

по вул. Енергетиків, 20» (розміщення газогенераторної установки, 

3 ділянки) 

 

Оренда (передача) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по вул. Добровльського, 22-г» 

(розміщення магазину)  

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ФОП Єгоян О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Степняка-

Кравчинського, 6» (розміщення магазину) 

 

Оренда (поновлення) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ТОВ «Фотокераміка» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Яновського, 104-в» (розміщення павільйону) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про поновлення 

ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної ділянки по вул. Володі 

Дубініна (біля будинку № 11)» (розміщення торгівельного кіоску) 

Оренда (припинення 

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

Шамардіну О.С. права користування земельною ділянкою 

по вул. Шульгіних, 32» (добудова до двоповерхової житлової забудови)  

23. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про припинення ГО «Гаражний кооператив «Турист» права користування 

земельною ділянкою по вул. Кутузова, 1» (гаражний кооператив) 
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24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

ОКП «Бібліотечний колектор» права користування земельною ділянкою по 

вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44» (розміщення підприємства) 

 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

25. 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 (дозволи) 

26. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Бєляєва, 31-а» (будівля торгівлі) 

 

Поділ та об’єднання земельних ділянок 

27. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження ТОВ «МІСЬКПОБУТСЕРВІС» технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

по вул. Преображенській, 88-б» (розміщення підприємства) 

 

Внесення змін 

28. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.09.2017 № 1128» 

(«Про надання КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Університетському, 3») 

29. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Балану Д.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора 

Достоєвського (біля буд. № 15)» (учасник АТО)  

30. Про розгляд звернення громадян щодо встановленого дитячого 

майданчика по вул. Панаса Михайлевича, 78  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листів від 10.01.2018 № 14 управління капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького, від 10.01.2018 № 23, 

від 12.01.2018 № 38 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького.  

 

 

 



6 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шамардін О.С. вніс пропозицію включити до порядку денного 

комісії питання «Про звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького  з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища». 

 Дрига В.В. зазначив, що у зв’язку зі змінами чинного законодавства 

в частині регулювання земельних відносин Тимчасове положення про 

порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва 

на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 

Кіровограда, затверджене рішенням Кіровоградської міської ради 

від 29.01.2013 № 2231 наразі втратило актуальність та запропонував 

обговорити питання доцільності його дотримання.  

Шамардін О.С. вніс пропозицію не включати до переліку порядку 

денного пункти з 7 по 15 (лист від 12.01.2018 № 38 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища) до вирішення 

питання щодо використання в роботі 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, а саме: 

Гаражі (дозволи)  

7. Про надання Шагіну С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 11, корп. 3) (учасник АТО) 

8. Про надання Борисову О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону) (учасник бойових дій) 

9. Про надання Случінському В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 4) (учасник бойових дій) 

10. Про надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 11-м  

11. Про надання Картавому В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(між будинками № 23 та № 25) (інвалід ІІІ гр опорно-рухового апарату) 

12. 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 надання Полоз С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(між будинками № 23 та № 25) (учасник АТО) 
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14. Про надання Журило І.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(за будинком № 23) (учасник АТО) 

15. Про надання Дьяченко В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Студентському 

(біля б. 41) (учасник УБД) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища відповідно до листів від 10.01.2018 № 14 управління 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, 

від 10.01.2018 № 23, від 12.01.2018 № 38 управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького з урахуванням наступних пропозицій: 

 1. Включити до порядку денного комісії питання «Про звіт голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища». 

 2. Обговорити питання доцільності дотримання Тимчасового 

положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для 

гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 

будинків міста Кіровограда, затверджене рішенням Кіровоградської міської 

ради від 29.01.2013 № 2231. 

 3. Не включати до переліку порядку денного пункти з 7 по 15 

(лист від 12.01.2018 № 38 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища) до вирішення питання щодо 

використання в роботі 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, а саме: 

 

Гаражі (дозволи)  

7. Про надання Шагіну С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 11, корп. 3) (учасник АТО) 

8. Про надання Борисову О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

стадіону) (учасник бойових дій) 

9. Про надання Случінському В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 4) (учасник бойових дій)  
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10. Про надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 11-м 

11. Про надання Картавому В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(між будинками № 23 та № 25) (інвалід ІІІ гр опорно-рухового апарату) 

12. 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 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 надання Журило І.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(за будинком № 23) (учасник АТО) 

15. Про надання Дьяченко В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Студентському 

(біля б. 41) (учасник УБД) 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Сурніна С.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1655 «Про безоплатну передачу завершеного будівництвом 

зовнішнього водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ і міст Кіровоградської області» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Взяти до відома проект рішення міської ради № 1655 

«Про безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього 

водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Паливоду А.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1652 «Про затвердження Програми економічного 

і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 1652 

«Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку 

на 2019 і 2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

ради № 1617 «Про затвердження перспективного плану роботи міської 

ради на 2018 рік» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 1617 

«Про затвердження перспективного плану роботи міської ради 

на 2018 рік». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Капітонова С.І., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1619 «Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної 

політики в місті Кропивницькому» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1619 «Про заходи щодо 

забезпечення регіональної мовної політики в місті Кропивницькому». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

Лісняк Н.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1607 «Про затвердження Програми паспортизації 

нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького 

на 2018-2020 роки» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1607 «Про затвердження 

Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1659 «Про звіт щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення за 2017 рік» та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1659 «Про звіт щодо 

виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

за 2017 рік».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради № 1645 «Про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2018-2020 роки» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1645 «Про затвердження 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2018-2020 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

Шамардіна О.С., який прозвітував про роботу постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити звіт голови постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 Дригу В.В., який зазначив, що у зв’язку зі змінами чинного 

законодавства в частині регулювання земельних відносин Тимчасове 

положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для 

гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 

будинків міста Кіровограда, затверджене рішенням Кіровоградської 

міської ради від 29.01.2013 № 2231 наразі втратило актуальність та 

запропонував обговорити питання доцільності його дотримання. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 

 Владов Р.П. повідомив про зміни чинного законодавства в частині 

регулювання земельних відносин та відповів на запитання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити юридичному управлінню Міської ради міста 

Кропивницького, управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького та управлінню містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького вивчити питання щодо актуальності 

застосування 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 («внести 

зміни» чи «визнати таким, що втратило чинність») та надати пропозиції 

щодо змін до Положення із врахуванням змін законодавства на розгляд 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

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

його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Вйонцак О.О. повідомив з якою метою надав відповіді на запитання 

членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект рішення міської ради «Про зміну 

Вйонцак О.О. цільового призначення земельної ділянки 
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по пров. Курінному, 29» (з «ведення особистого селянського 

господарства» на «для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Гончару О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській 

(напроти буд. № 37 по вул. Бесарабській)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській (напроти буд. № 37 по вул. Бесарабській)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  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» 

(Пахмутов, 7 пунктів, 6 заявників) 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» (Пахмутов, 7 пунктів, 6 заявників) 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Кумпан Л.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вербицького, 37» 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Кумпан Л.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вербицького, 37». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Івановій К.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля буд. 44/51)» пояснив його основні положення та 

повідомив про наявність негативного висновку управління містобудування 

та архітектури щодо зазначеної земельної ділянки. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Івановій К.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського 

(біля буд. 44/51)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Молчан, 21 пункт, 19 заявників) 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 у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Молчан, 21 пункт, 

19 заявників).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Шевченко, 46 пунктів, 44 заявників) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам» (Шевченко, 46 пунктів, 44 заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  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: 

1. Погодити проект 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).  

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 2, 

Рішення не прийнято. 
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 2. Запросити на комісію заявника, представника ГО «ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ 

АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання КП «Теплоенергетик» дозволу на передачу 

земельних ділянок в суборенду по вул. Енергетиків, 20» (розміщення 

газогенераторної установки, 3 ділянки) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

КП «Теплоенергетик» дозволу на передачу земельних ділянок в суборенду 

по вул. Енергетиків, 20» (розміщення газогенераторної установки, 

3 ділянки). 

2. Запросити на комісію представника КП «Теплоенергетик». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

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

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

по вул. Добровльського, 22-г» (розміщення магазину) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по вул. Добровльського, 22-г» 

(розміщення магазину).  

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 2, 

Рішення не прийнято. 
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19.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу ФОП Єгоян О.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Степняка-Кравчинського, 6» (розміщення магазину) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ФОП 

Єгоян О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 6» 

(розміщення магазину).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про поновлення ТОВ «Фотокераміка» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Яновського, 104-в» (розміщення павільйону) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради  «Про поновлення 

ТОВ «Фотокераміка» договору оренди земельної ділянки 

по вул. Яновського, 104-в» (розміщення павільйону) з пропозицією 

змінити строки договору оренди земельної ділянки на 5 років. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Володі Дубініна (біля будинку № 11)» 

(розміщення торгівельного кіоску) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про поновлення 

ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної ділянки по вул. Володі 

Дубініна (біля будинку № 11)» (розміщення торгівельного кіоску). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про припинення Шамардіну О.С. права користування 

земельною ділянкою по вул. Шульгіних, 32» (добудова до двоповерхової 

житлової забудови) та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Шамардін О.С. повідомив, що не голосуватиме за вищезазначене 

питання відповідно до статей 1, 9, 14 Закону України ,,Про засади 

запобігання і протидії корупції”. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

Шамардіну О.С. права користування земельною ділянкою 

по вул. Шульгіних, 32» (добудова до двоповерхової житлової забудови).  

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„не голосували” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про припинення ГО «Гаражний кооператив «Турист» права 

користування земельною ділянкою по вул. Кутузова, 1» (гаражний 

кооператив) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

ГО «Гаражний кооператив «Турист» права користування земельною 

ділянкою по вул. Кутузова, 1» (гаражний кооператив).  
Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

користування земельною ділянкою по вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44» 

(розміщення підприємства) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення 

ОКП «Бібліотечний колектор» права користування земельною ділянкою по 

вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44» та запросити заявника на комісію 

(розміщення підприємства).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про зміну Урись О.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній» (з «для будівництва індивідуальних 

гаражів» на «для комерційного використання») та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

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

цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній» 

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

використання»).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  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. Бєляєва, 31-а» (будівля торгівлі) 

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 дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Бєляєва, 31-а» (будівля торгівлі).  

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про затвердження ТОВ «МІСЬКПОБУТСЕРВІС» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Преображенській, 88-б» (розміщення підприємства) та 

пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Дрига В.В. повідомив, що не голосуватиме за вищезазначене питання  

відповідно до статей 1, 9, 14 Закону України ,,Про засади запобігання і 

протидії корупції”. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження ТОВ 

«МІСЬКПОБУТСЕРВІС» технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 88-б» 

(розміщення підприємства).  

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„не голосували” – 1, 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 04.09.2017 № 1128» («Про надання КП «Електротранс» 

Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Університетському, 3») 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 04.09.2017 № 1128» 

(«Про надання КП «Електротранс» Кіровоградської міської ради дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Університетському, 3»). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Балану Д.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Архітектора Достоєвського (біля буд. № 15)» 

(учасник АТО) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Балану Д.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора 

Достоєвського (біля буд. № 15)» (учасник АТО). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища підготувати відповідний проект 

рішення про внесення змін до рішення міської ради щодо зазначеної 

земельної ділянки. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії зі зверненням громадян 

щодо встановленого дитячого майданчика по вул. Панаса 

Михайлевича, 78. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ:  

 Для врегулювання конфлікту, запросити на наступне засідання 

комісії депутата, на окрузі якого розташований майданчик (Пінчук В.В.). 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


