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У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  68 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

24 січня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

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

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 
 

 

Запрошені: Табалов А.О. – секретар  

Міської ради міста Кропивницького,  

Пінчук В.В. – депутат  

Міської ради міста Кропивницького,  

 Цертій О.М. – депутат  

Міської ради міста Кропивницького,  

 Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького,  

Сінченко Д.В. – ініціатор запровадження 

порядку оприлюднення інформації про 

діяльність комунальних підприємств 

Міської ради міста Кропивницького, 

Максюта А.В. – начальник 

спеціалізованої інспекції  

Міської ради міста Кропивницького, 
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Присутні: Спінул І.В. – керівник  

ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО 

ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ», 

Ляховецький О.М. – щодо делегування 

прав замовника комплексної 

електрифікації територій, 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 

 

Порядок денний 
 

1. Про звернення громадян про встановлений дитячий майданчик по 

вул. Панаса Михайлевича, 78  

Доповідає: 

 

Пінчук В.В. – депутат 

Міської ради міста Кропивницького 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1656 

«Про порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних 

підприємств Міської ради міста Кропивницького» 

Доповідає: 

 

Цертій О.М. – депутат  

Міської ради міста Кропивницького 

 

Питання з 3 по 27 пункти доповідає  

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Владов Р.П. 
 

3. 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) 

 

Учасники АТО (приватний сектор дозволи) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради  «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО» (Пєтков, 4 пункти, 3 заявники) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Бучковському К.В. у власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а 

(біля будинку № 33)» 
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6. 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. Соборній (біля будинку № 14) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

 

Приватний сектор дозволи 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Ждан С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Зеленогірській, 65»  

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по туп. Азовському (біля буд. № 4)» 

Учасники АТО (приватний сектор передача) 

9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Чорноліс, 7 пунктів, 

5 заявників) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Ковальчуку В.М. у власність земельної ділянки по вул. Гідросилівській» 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Кінцурашвілі Т.Т. у власність земельної ділянки по вул. Архітектора 

Достоєвського, 46/2»  

 

Приватний сектор, передача  

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

безоплатно у власність земельних ділянок громадянам» (Гребенюк, 

9 пунктів, 7 заявників) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Степанову В.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Зоряній, 10» 

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Умрихіну О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

пров. Громадянському, 4-б»  

 

Оренда (дозволи) 

15. 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) 

16. 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» 

(для розміщення будівлі торгівлі) 
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17. 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» 

(для розміщення будівлі торгівлі) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б» (для розміщення 

комплексу нежитлових будівель) 
 

Оренда (дозволи, суборенда) 

19. 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) 

 

Постійне користування 

20. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву–2» технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки на перехресті вулиць Курганної, 

Суворова, Барболіна» (бейсбольні поля) 

 

Викуп  

21. 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 докуменнтації 

22. 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) 

 

Внесення змін 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішень міської ради» (від 11.07.2017 № 1034 «Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам», від 19.12.2017 № 1310 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»)  

Відмови 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про відмову 

у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» (Чорноморченко, 

21 пункт, 20 заявників) (для будівництва та обслуговування житлових 

будинків) 
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25. Про розподіл земельної ділянки загальною площею 1,3 га між 

пров. Курінним та СТ «Аграрник» та надання учасникам АТО  

26. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Марковій В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Аджамському  

(біля будинку № 17/95)» 

27. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Олега Паршутіна, 15» 

28. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій в 

районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком Курінним 

та СТ «Аграрник» у місті Кропивницькому ПрАТ «Кіровоградобленерго» 

(додається) 

Доповідає: 

 

Мездрін В.М. – начальник управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 19.01.2018 № 73 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького.  

ВИСТУПИЛИ: 

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

наступні питання (додаються), а саме: 

про надання Марковій В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Аджамському  

(біля будинку № 17/95); 

про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Олега Паршутіна, 15. 

2. Гребенчук Ю.Ф. запропонував включити до порядку денного 

комісії наступні питання (додаються), а саме: 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 14) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом; 

про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456. 

 

 



6 

 

3. Дрига В.В. вніс пропозицію включити до порядку денного комісії 

питання (додається) про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО 

(Пахмутову В.В., 7 пунктів, 6 заявників). 

4. Бєлов В.В. запропонував включити до порядку денного комісії 

питання (додається) про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО (Кухаренку Ю.М., Юхимчаку О.В., Яцуляку О.В., Коряку О.М., 

Ковальському В.М., Асадчих А.В., Жердієвій О.В.). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Затвердити порядок денний засідання постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища відповідно до 

листа від 19.01.2018 № 73 управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького з урахуванням наступних пропозицій включити до 

порядку денного комісії наступні питання (додаються), а саме: 

про надання Марковій В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Аджамському  

(біля будинку № 17/95); 

про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Олега Паршутіна, 15; 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 14) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. Розглянути в присутності відповідних заявників наступні питання 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО» (Пахмутову В.В., 

7 пунктів, 6 заявників) та «Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО» (Кухаренку Ю.М., Юхимчаку О.В., Яцуляку О.В., 

Коряку О.М., Ковальському В.М., Асадчих А.В., Жердієвій О.В.) . 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» – 1, 

«не голосували» - 2 

Рішення прийнято. 

 



7 

 

 3. Розглянути питання про внесення змін до містобудівної 

документації «План зонування території міста Кіровограда», затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456 в 

розрізі пунктів, а саме: 

 Доручити управлінню містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького підготувати проекти рішень відповідно до 

земельних ділянок, вказаних у вищезазначеному питанні та винести на 

розгляд комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 Пінчук В.В., надав інформацію про ситуацію, яка склалася 
навколо дитячого майданчика, встановленого по вул. Панаса 

Михайлевича, 78 та ознайомив з колективним зверненням громадян з цього 

приводу. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища: 

 винести питання про ситуацію, яка склалася навколо дитячого 

майданчика, встановленого по вул. Панаса Михайлевича, 78 на розгляд 

робочої комісії із встановлення дитячих ігрових та спортивних 

майданчиків в місті Кропивницькому; 

запросити на вищезазначену комісію Крившенка О.Т. та 

Підковського Г.Б., які встановили дитячий майданчик по вул. Панаса 

Михайлевича, 78. 
  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 Цертій О.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1656 «Про порядок оприлюднення інформації про 

діяльність комунальних підприємств Міської ради міста Кропивницького» 

та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Сінченко Д.В. поінформував присутніх про потребу оприлюднення 

інформації про діяльність комунальних підприємств Міської ради міста 

Кропивницького та надав відповіді на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради № 1656 «Про порядок 

оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств 

Міської ради міста Кропивницького». 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив комісію. 
*** 

 

3. 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. 
ВИСТУПИЛИ: 

 Спінул І.В. ознайомив присутніх з ескізним проектом об’єкту, який 

предбачається по вул. Героїв України та відповів на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 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» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до роботи комісії. 

*** 
 

4. 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» (Пєтков, 4 пункти, 

3 заявники) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити за виключенням пункту 1 (відкласти розгляд) проект 

рішення міської ради «Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО» 

(Пєтков, 4 пункти, 3 заявники), а саме: 

«1. Надати Пєткову Юрію Васильовичу дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність по вул. Кропивницького, 46 орієнтовною площею 0,1000 га (у 

тому числі по угіддях: 0,1000 га – землі під малоповерховою забудовою) 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та 

громадської забудови». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Бучковському К.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 33)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Бучковському К.В. у власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а 

(біля будинку № 33)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Гребенчук Ю.Ф. запропонував розглянути проект рішення міської 

ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 14) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Розглянути проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля 

будинку № 14) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 3. 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 14) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

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

(біля будинку № 14) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом».  

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
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7. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Ждан С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Зеленогірській, 65» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Зеленогірській, 65». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по туп. Азовському 

(біля буд. № 4)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Резніченко Г.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по туп. Азовському (біля буд. № 4)». 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО» (Чорноліс, 7 пунктів, 5 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 власність 

земельних ділянок учасникам АТО» (Чорноліс, 7 пунктів, 5 заявників).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Ковальчуку В.М. у власність земельної 

ділянки по вул. Гідросилівській» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Ковальчуку В.М. у власність земельної ділянки по вул. Гідросилівській». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Кінцурашвілі Т.Т. у власність земельної 

ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 46/2» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Кінцурашвілі Т.Т. у власність земельної ділянки по вул. Архітектора 

Достоєвського, 46/2»  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Гребенюк, 9 пунктів, 7 заявників) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 



13 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради Про передачу безоплатно 

у власність земельних ділянок громадянам» (Гребенюк, 9 пунктів, 

7 заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Степанову В.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Зоряній, 10» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Зоряній, 10». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу Умрихіну О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки пров. Громадянському, 4-б» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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

безоплатно у власність земельної ділянки пров. Громадянському, 4-б».  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Євгена Маланюка, 9-б» (для розміщення будівлі торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Холодноярській, 72-б» (для розміщення будівлі торгівлі) 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 Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Холодноярській, 72-б» (для розміщення будівлі торгівлі).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Василя Нікітіна, 17-г» (для розміщення будівлі торгівлі) 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 Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна, 17-г» (для розміщення будівлі торгівлі).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про надання Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 29-б» (для розміщення комплексу нежитлових будівель) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б» (для розміщення 

комплексу нежитлових будівель).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  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 повідомив, що представники 
КП «Теплоенергетик» не прийшли на комісію. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

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).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про затвердження КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву–2» технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на перехресті 

вулиць Курганної, Суворова, Барболіна» (бейсбольні поля) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради 

«Про затвердження КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву–2» технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки на перехресті вулиць Курганної, 

Суворова, Барболіна» (бейсбольні поля). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію 
представника КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву–2». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект 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). 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про внесення змін до рішень міської ради» (від 11.07.2017 

№ 1034 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам», 

 від 19.12.2017 № 1310 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішень 

міської ради» (від 11.07.2017 № 1034 «Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам», від 19.12.2017 № 1310 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам»).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 

ділянок» (Чорноморченко, 21 пункт, 20 заявників) (для будівництва та 

обслуговування житлових будинків) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про відмову у наданні 

дозволів на відведення земельних ділянок» (Чорноморченко, 21 пункт, 

20 заявників) (для будівництва та обслуговування житлових будинків).  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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25.  СЛУХАЛИ: 

 Владова Р.П., який надав інформацію щодо земельної ділянки 

загальною площею 1,3 га між пров. Курінним та СТ «Аграрник».  
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Розподілити земельну ділянку загальною площею 1,3 га 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» та надати по 0,05 га учасникам АТО 

відповідно до Черги на отримання земельних ділянок учасниками та 

членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 

території м. Кропивницького 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Громадянин, чоловік Драч І.С. підняв питання про передачу 

Колісніченку М.М. та Драч І.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 21). 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який повідомив, що комісія розгляне проект 

рішення міської ради «Про передачу Колісніченку М.М. та Драч І.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Фортечному 

(біля будинку № 21)» після вирішення питання щодо актуальності 

та відповідності до чинного законодавства в частині регулювання 

земельних відносин 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. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Аджамському  

(біля будинку № 17/95)» 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 Марковій В.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)».  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

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

міської ради «Про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Олега Паршутіна, 15» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ПАТ 

«НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 15» з 

пропозицією комісії замінити строк договору оренди з 49 на 25 років. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

  Мездрін В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про делегування прав замовника комплексної електрифікації 

територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між провулком 

Курінним та СТ «Аграрник» у місті Кропивницькому ПрАТ 

«Кіровоградобленерго» (додається) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про делегування прав 

замовника комплексної електрифікації територій в районі вулиць Генерала 

Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та СТ «Аграрник» у місті 

Кропивницькому ПрАТ «Кіровоградобленерго». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


