
ПРОЕКТ 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  70 

 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

13 лютого 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., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: Колюка О.С. – начальник  

управління комунальної власності 

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, 
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Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
 

Присутні: Сергієнко Г.В. – депутат  

Міської ради міста Кропивницького, 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 

 

 

 

Порядок денний 

 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 20.11.2013 № 2590» 

(УКБ, вул. Короленка, 75/1) 
 

Доповідає: 

 

 

Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради (доопрацьований) 

№ 1610 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення  м. Кропивницького на 2016-2018 роки» 

 

Доповідає: 

 

 

Ксеніч В.М. – начальник капітального 

будівництва Міської ради міста 

Кропивницького 
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3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456» 

Доповідає: 

 

 

Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького  

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Владов Р.П. 
 

Учасники АТО (приватний сектор дозволи) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Ліцман В.Р. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)»  

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Віцинському О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Санаторному 1-му, 17»   

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Шпильовому О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Бобринецькому 

(між будинками № 9 та 9-а)»   

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Жежері Д.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Бобринецькому»  

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Столярчуку О.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ялтинській» 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Кухаренко, 4 пункти) 

 

Приватний сектор дозволи 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам» (житлові будинки) (Кеуш 7пунктів, 6 заявників) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Шкуренко Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2»   
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12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Перерві Д.А. та Перерві В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 24»  

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Марчуку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по пров. Товариському, 11» (житловий 

будинок та садівництво)    

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Босонченко Н.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Херсонській, 54» (садівництво)   

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Поповіченко О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 15)» 

(садівництво)  

 

Приватний сектор, передача 

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

спільну часткову власність земельних ділянок громадянам» (Погорілий, 

8 пунктів, 6 заявників) 

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

спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Ковальчук, 

24 пунктів, 22 заявника) 

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

власність земельних ділянок громадянам» (Товстоган, 28 пунктів, 

26 заявників) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Гордієнко М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Затишній, 10» 

 

Оренда (дозволи) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Закарян Р.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 1-а» (розміщення 

кафе) 

 

Оренда (передача) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській» 

(будівництво заводу по переробці сміття) 

 

Оренда (поновлення) 

22. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про поновлення Вітряченку Л.Б. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Михайлівській, 1» 
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Внесення змін 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішень міської ради» (від 27.11.2017 № 1246 «Про надання Головному 

управлінню пенсійного фонду України в Кіровоградській області дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Соборній, 7», до пунктів 28 та 28.1 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», до пунктів 109 та 109.1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам», 

до пункту 18 рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1335 

«Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах», від 15.03.2017 № 865 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (на території 

молодіжного скверу), право оренди на яку набувається на аукціоні» (технічні 

помилки) 
 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про припинення 

Куриленко І.А. права користування земельної по вул. Генерала Жадова, 27, 

корп. 3, кв. 76» 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листів від 05.02.2018 № 651 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького та від 06.02.2018 № 84 управління містобудування 

та архітектури Міської ради міста Кропивницького.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Ларін А.С. ознайомив присутніх із зверненням Куриленко І.А., 

пояснив з яких причин звернулася заявниця та виніс пропозицію включити 

до порядку денного комісії питання (додається), а саме: про припинення 

Куриленко І.А. права користування земельної по вул. Генерала Жадова, 27, 

корп. 3, кв. 76. 

 

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 05.02.2018 № 651 управління 
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земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького та від 06.02.2018 № 84 управління 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького 

з урахуванням пропозиції включити до порядку денного комісії питання 

(додається), а саме: про припинення Куриленко І.А. права користування 

земельної по вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3, кв. 76. 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2013 

№ 2590» (УКБ, вул. Короленка, 75/1) та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Колюка О.С. вказав на причини з яких потрібно винести зміни 

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 20.11.2013 № 2590» та надав відповіді на запитання членів комісії. 

 

 Мездрін В.М. поінформував присутніх щодо земельної ділянки 

по вул. Короленка, 75/1 та надав відповіді на запитання членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Повернутися до розгляду підпункту 12 пункту 1 з проекту 

рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін до містобудівної 

документації «План зонування території міста Кіровограда», затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», 

а саме:  

 

«12) земельну ділянку по вул. Короленка, 75/1, визначену як зона 

інженерної інфраструктури (ІН-2), віднести до торговельної зони (Г-6)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
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 Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 20.11.2013 № 2590» (УКБ, вул. Короленка, 75/1). 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 

 

*** 

 

 Ларін А.С. залишив засідання комісії. 

 

*** 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради (доопрацьований) № 1610 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 

«Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

м. Кропивницького на 2016-2018 роки», пояснив його основні положення 

та відповів на запитання комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради (доопрацьований) № 1610 

«Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення  м. Кропивницького на 2016-2018 роки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 

 Ларін А.С. долучився до роботи комісії. 

 
*** 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 13 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 

 13) земельну ділянку в районі вул. Луганської, визначену 

як рекреаційна зона озеленених територій загального користування (Р-3), 

віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1). 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити підпункт 13 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 

 «13) земельну ділянку в районі вул. Луганської, визначену 

як рекреаційна зона озеленених територій загального користування (Р-3), 

віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 14 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «14) земельну ділянку в районі пров. Луньовського, визначену як 

торговельна зона (Г-6) та частково зона магістральних вулиць, доріг, 

майданів (ТР-2), віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1)». 



9 

 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити підпункт 14 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «14) земельну ділянку в районі пров. Луньовського, визначену як 

торговельна зона (Г-6) та частково зона магістральних вулиць, доріг, 

майданів (ТР-2), віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 15 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «15) земельну ділянку по вул. Леваневського (військове містечко), 

визначену як зона підприємств, установ та організацій оборони та безпеки 

технологічних споруд (С), віднести до зони садибної житлової забудови 

(Ж-1)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити підпункт 15 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «15) земельну ділянку по вул. Леваневського (військове містечко), 

визначену як зона підприємств, установ та організацій оборони та безпеки 

технологічних споруд (С), віднести до зони садибної житлової 

забудови (Ж-1)».  

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 16 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «16) земельні ділянки в районі вул. Тарана, визначені як підзони 

зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести до зони 

садибної житлової забудови (Ж-1)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити підпункт 16 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «16) земельні ділянки в районі вул. Тарана, визначені як підзони 

зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести до зони 

садибної житлової забудови (Ж-1)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 17 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «17) земельні ділянки в районі пров. Верхньовеселого, визначені 

як підзони зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести 

до зони садибної житлової забудови (Ж-1)» 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

 Погодити підпункт 17 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 
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 «17) земельні ділянки в районі пров. Верхньовеселого, визначені 

як підзони зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести 

до зони садибної житлової забудови (Ж-1)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 18 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «18) земельну ділянку по вул. Преображенській, 84, визначену 

як лікувальна зона (Г-5), віднести до зони змішаної багатоквартирної 

житлової забудови (Ж-4)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити підпункт18 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «18) земельну ділянку по вул. Преображенській, 84, визначену 

як лікувальна зона (Г-5), віднести до зони змішаної багатоквартирної 

житлової забудови (Ж-4)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 19 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

«19) земельну ділянку на території смт Нового по вул. Каштановій, 

19-ж, визначену як підзона зелених насаджень спеціального призначення 

(Р-3с), віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1)». 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити підпункт 19 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «19) земельну ділянку на території смт Нового 

по вул. Каштановій, 19-ж, визначену як підзона зелених насаджень 

спеціального призначення (Р-3с), віднести до зони садибної житлової 

забудови (Ж-1)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4,  

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 20 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «20) земельну ділянку по вул. Юрія Краснокутського, визначену як 

підзона зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести до 

зони садибної житлової забудови (Ж-1)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити підпункт 20 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 «20) земельну ділянку по вул. Юрія Краснокутського, визначену 

як підзона зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести 

до зони садибної житлової забудови (Ж-1)».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 
 

 Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 21 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

«21) земельні ділянки по пров. Гризодубової, визначені як зони 

об’єктів природно-заповідного фонду (Р-1), віднести до зони садибної 

житлової забудови (Ж-1)». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Гребенчук Ю.Ф. запропонував не вносити зміни до містобудівної 

документації «План зонування території міста Кіровограда» щодо 

земельної ділянки по пров. Гризодубової. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та 

Сергієнко Г.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Не вносити зміни до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда» щодо земельної ділянки 

по пров. Гризодубової. 

 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» - 3, 

Рішення не прийнято. 
 

 Погодити підпункт 21 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

«21) земельні ділянки по пров. Гризодубової, визначені як зони 

об’єктів природно-заповідного фонду (Р-1), віднести до зони садибної 

житлової забудови (Ж-1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
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 Доручити управлінню містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького підготувати проекти рішень міської ради 

по кожному підпункту пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456» відповідно до прийнятих на 

комісії рішень про погодження проекту рішення міської ради 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456». 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Ліцман В.Р. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева 

(ділянка № 66)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Ліцман В.Р. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Санаторному 1-му, 17» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Віцинському О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Санаторному 1-му, 17». 
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища Міської ради міста Кропивницького запросити 

на комісію попереднього претендента на земельну ділянку 

по пров. Санаторному 1-му, 17. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Бобринецькому (між будинками № 9 та 9-а)» 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 Шпильовому О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Бобринецькому (між будинками № 9 та 9-а)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Жежері Д.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Бобринецькому» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Жежері Д.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Бобринецькому». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Столярчуку О.Ю. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Ялтинській» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Столярчуку О.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ялтинській». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО» (Кухаренко, 4 пункти) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок учасникам АТО» (Кухаренко, 4 пункти). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  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» (житлові будинки) 

(Кеуш 7пунктів, 6 заявників) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам» (житлові будинки) (Кеуш 7пунктів, 6 заявників). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа 

Шухевича, 3/2» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Шкуренко Л.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2». 

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 Перерві Д.А. та Перерві В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева, 24» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Перерві Д.А. та Перерві В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 24». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Марчуку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по пров. Товариському, 11» (житловий будинок та садівництво) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відправити на доопрацювання управлінню земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища проект рішення міської 

ради «Про надання Марчуку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по пров. Товариському, 11» (житловий будинок та садівництво). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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14.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Босонченко Н.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Херсонській, 54» (садівництво) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Босонченко Н.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Херсонській, 54» (садівництво).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Поповіченко О.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Мотокросній (біля будинку № 15)» (садівництво) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Поповіченко О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 15)» 

(садівництво).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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16.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у спільну часткову власність земельних 

ділянок громадянам» (Погорілий, 8 пунктів, 6 заявників) 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» (Погорілий, 8 пунктів, 

6 заявників).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Ковальчук, 24 пунктів, 22 заявника) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Ковальчук, 24 пунктів, 

22 заявника).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Товстоган, 28 пунктів, 26 заявників) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити окрім пунктів 20 та 23 (відправити на доопрацювання) 

проект рішення міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам» (Товстоган, 28 пунктів, 26 заявників).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Гордієнко М.М. в оренду земельної ділянки 

по вул. Затишній, 10» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Гордієнко М.М. 

в оренду земельної ділянки по вул. Затишній, 10». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Закарян Р.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 1-а» 

(розміщення кафе) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Перенести розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Закарян Р.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 1-а» (розміщення кафе) 
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Доручити управлінню містобудування та архітектури Міської ради 

міста переглянути питання відповідно до змін у частині площі земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 1-а, згідно отриманого висновку 

Департаменту поліції.  

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної 

ділянки по вул. Аджамській» (будівництво заводу по переробці сміття) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській» 

(будівництво заводу по переробці сміття) та запросити заявників на 

наступне засідання комісії.   
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про поновлення Вітряченку Л.Б. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Михайлівській, 1» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради «Про поновлення 

Вітряченку Л.Б. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Михайлівській, 1», а саме: поновити договір оренди землі строком 

на 5 років встановивши розмір орендної плати на рівні 6 % 

від нормативної грошової оцінки земель.  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (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 27.11.2017 

№ 1246 «Про надання Головному управлінню пенсійного фонду України 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7», до пунктів 28 та 28.1 рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам», до пунктів 109 та 109.1 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», до пункту 18 рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 

№ 1335 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах», від 15.03.2017 № 865 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській 

(на території молодіжного скверу), право оренди на яку набувається на аукціоні» 
(технічні помилки) 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 27.11.2017 № 1246 «Про надання Головному управлінню пенсійного 

фонду України в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 7», до пунктів 28 та 28.1 рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам», до пунктів 109 та 109.1 рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19.12.2017 № 1303 «Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам», до пункту 18 рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 

№ 1335 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах», від 15.03.2017 № 865 
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«Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (на території 

молодіжного скверу), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(технічні помилки).   
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення Куриленко І.А. права користування 

земельної по вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3, кв. 76» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення 

Куриленко І.А. права користування земельної по вул. Генерала Жадова, 27, 

корп. 3, кв. 76».  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


