
ПРОЕКТ 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  71 
 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

28 лютого 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., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 
 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Запрошені: Бєжан М.М. – депутат  

Міської ради міста Кропивницького, 
 

 Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького, 
 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та архітектури - 

начальник відділу планування та 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького,  
 

Назарець А.Ф. – начальник  

відділу культури і туризму  

Міської ради міста Кропивницького, 
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Присутні: Бойко С.В. - . – депутат  

Міської ради міста Кропивницького, 
 

Мачула С.Л. – щодо земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля автостоянки), 
 

Валігура Т.В. та Хитрий Д.В. – щодо 

земельної ділянки по просп. Інженерів  

(біля № 11), 
 

Тараненко Т.А. - щодо земельної ділянки по 

Волкова (біля тролейбусного парку), 
 

Коробко О.Г. - щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волкова, 9 (біля паркану 

тролейбусного депо), 
 

Семенін Ю.І. - земельних ділянок  

по вул. Генерала Родимцева (зупинки 

міського транспорту), 
 

Картавий В.П., Самохвал С.О., Полоз С.В., 

Журило І.С. (учасники АТО) - щодо 

відведення земельної ділянки  

по пров. Фортечному (за будинком № 23)», 
 

Представники засобів масової інформації  

та громадських організацій 

 

 

 

Порядок денний 

 

Питання пункти 1, 2, 4 - 26 доповідає начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького Владов Р.П. 
 

1. Про розгляд інформації управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради Міста 

Кропивницького щодо земельних ділянок які знаходяться в оренді, але не 

використовуються за призначенням три і більше років 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про визнання 

таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29.01.2013 № 2231» 

(«Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі 

(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 

територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда») 
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3. Про розгляд електронної петиції від 07.02.2018 про виділення 

земельної ділянки в центрі м. Кропивницького для встановлення 

пам'ятника Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) 
 

Доповідає: 

 

Бєжан М.М. – депутат  

Міської ради міста Кропивницького,  

автор петиції, 

 

Учасники АТО (приватний сектор, передача) 

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

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

3 заявники) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Жаркову К.В. у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева 

та Родникової»  

 

Приватний сектор, передача 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки по вул. Делегатській, 20» 

 

Аукціони (дозволи) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по просп. Інженерів (біля № 11), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (споруди для роздрібної торгівлі) повторно) 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (розміщення «Розумної зупинки») 

9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська»), 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення об’єкту 

торгівлі) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 26-г), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення об’єкту торгівлі) 

 

Викуп (дозволи) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою та проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній» (торгівельно-

розважальний комплекс) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради 

«Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні»    
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Гаражі (дозволи, власність) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Коробку О.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля паркану тролейбусного 

депо)»   

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Тараненко Т.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Волкова (біля тролейбусного парку)» 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Картавому В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками 

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

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Самохвал С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками 

№ 23 та № 25)» (учасник АТО)  

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

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

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

(учасник АТО)  

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Журило І.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (за будинком № 23)» 

(учасник АТО) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Захарченку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

 

Поділ (дозвіл) 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник»  

 

Внесення змін 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1069» 

(«Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок») 

(скасування рішення та заміна площі, ЗОШ № 7 ім. О.С. Пушкіна) 
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Зміна цільового призначення 

22. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Ткаченко О.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Козацькій, 10» (з колективного житлового будівництва на для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд) 

 

Додаткові 

23. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)» 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

територіальному управлінню Державної судової адміністрації України 

в Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Волкова, 2» 

25. 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»  

26. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Гончаровій В.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Алтайському» 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 23.02.2018 № 184 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

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

наступні питання (додаються), а саме: 

 про передачу територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Кіровоградській області у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Волкова, 2; 

 про надання Віцинському О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Санаторному 1-му, 17; 

про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про передачу Гончаровій В.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Алтайському;   
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про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2). 

 

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 листа від 23.02.2018 № 184 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького з урахуванням наступної пропозиції 

включити до порядку денного комісії наступні питання (додаються), 

а саме: 

 про передачу територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Кіровоградській області у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Волкова, 2; 

 про надання Віцинському О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Санаторному 1-му, 17; 

про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про передачу Гончаровій В.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Алтайському;  

про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з інформацією 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради Міста Кропивницького щодо земельних ділянок 

які знаходяться в оренді, але не використовуються за призначенням три 

і більше років. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шамардін О.С. зазначив на доцільності надання зазначеної інформації 

до юридичного управління Міської ради міста Кропивницького. 
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Ларін А.С. запропонував допрацювати інформацію щодо земельних 

ділянок які знаходяться в оренді, але не використовуються 

за призначенням три і більше років, а саме: вказати, в розрізі земельних 

ділянок, скільки коштів втрачає міський бюджет внаслідок несплати 

орендної плати. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради Міста 

Кропивницького доопрацювати інформацію щодо земельних ділянок, 

які знаходяться в оренді, але не використовуються за призначенням 

три і більше років, а саме: вказати, в розрізі земельних ділянок, скільки 

коштів втрачає міський бюджет внаслідок несплати орендної плати 

та надати на комісію.   
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської 

ради від 29.01.2013 № 2231» («Про затвердження Тимчасового положення 

про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 

будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків 

міста Кіровограда»). 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про визнання таким, 

що втратило чинність рішення міської ради від 29.01.2013 № 2231» 

(«Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі 

(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 

територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який ознайомив членів комісії з підтриманою 

(463 підписи) електронною петицією від 07.02.2018 про виділення 

земельної ділянки в центрі м. Кропивницького для встановлення 

пам'ятника Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Бєжан М.М., 

Назарець А.Ф. та Владов Р.П. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєжан М.М., звернувся з пропозицією доручити відповідним 

виконавчим органам розглянути можливість виділення земельної ділянки 

по вул. Дворцова (біля будинку № 41/26). 

 

 Назарець А.Ф. ознайомила з порядком встановлення пам’ятників 

та відповіла на запитання присутніх. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Підтримати електронну петицію від 07.02.2018 про виділення 

земельної ділянки в центрі м. Кропивницького для встановлення 

пам'ятника Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького розглянути питання, підготувати проект рішення 

та винести на комісію. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив комісію. 

*** 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО» (Сапанюк, 5 пунктів, 3 заявники) та пояснив його основні 

положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок учасникам АТО» (Сапанюк, 5 пунктів, 3 заявники). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Жаркову К.В. у власність земельної ділянки на 

розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Жаркову К.В. 

у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева 

та Родникової».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки 

по вул. Делегатській, 20» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Яровенко А.Д. 

у власність земельної ділянки по вул. Делегатській, 20».  

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 «Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів 

(біля № 11), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(споруди для роздрібної торгівлі) повторно) та пояснив його основні 

положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Заявники Валігура Т.В. та Хитрий Д.В. повідомили як передбачають 

використати земельну ділянку по просп. Інженерів (біля № 11) та відповіти 

на запитання присутніх членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по просп. Інженерів (біля № 11), право оренди на яку 

набувається на аукціоні» (заявникам узгодити питання з управлінням 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення 

«Розумної зупинки»), пояснив його основні положення та звернув увагу 

на зауваження управління містобудування та архітектури Міської ради 

міста Кропивницького. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Семенін Ю.І. відповів на запитання присутніх членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти до усунення зауважень управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького розгляд проекту рішення 

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 
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Родимцева, право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення 

«Розумної зупинки»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (розміщення об’єкту торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Семенін Ю.І. відповів на запитання присутніх членів комісії. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти до усунення зауважень управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького розгляд проекту рішення 

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні» (розміщення об’єкту торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля будинку № 26-г), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення об’єкту торгівлі), пояснив його основні положення 

та повідомив про негативний висновок управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста Кропивницького. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 26-г), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення об’єкту торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

та проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Вокзальній» (торгівельно-розважальний комплекс) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою та проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній» (торгівельно-розважальний 

комплекс). 
 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 2, 

Рішення не прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Мачула С.Л. відповів на запитання присутніх членів комісії. 

 Капітонов С.І. запропонував погодити зі змінами проект рішення 

міської ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні» - 

з встановленням терміну оренди строком на 5 років. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити зі змінами проект рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля автостоянки), право оренди 

на яку набувається на аукціоні» - з встановленням терміну оренди строком 

на 5 років. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Коробку О.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля паркану тролейбусного депо)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Коробко О.Г. відповів на запитання присутніх членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Коробку О.Г. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волкова (біля паркану тролейбусного депо)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Тараненко Т.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Волкова 

(біля тролейбусного парку)» та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Тараненко Т.А. відповіла на запитання присутніх членів комісії. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Тараненко Т.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по Волкова (біля тролейбусного парку)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

(інвалід ІІІ гр опорно-рухового апарату) та пояснив його основні 

положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Картавий В.П. відповів на запитання присутніх членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Картавому В.П. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

(інвалід ІІІ гр опорно-рухового апарату). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

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

положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

Самохвал С.О. відповів на запитання присутніх членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

(учасник АТО).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

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

положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Полоз С.В. відповів на запитання присутніх членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Полоз С.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

(учасник АТО).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
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18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Журило І.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному 

(за будинком № 23)» (учасник АТО) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Журило І.С. відповів на запитання присутніх членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Журило І.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Фортечному (за будинком № 23)» (учасник АТО).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Захарченку О.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки між пров. Курінним 

та СТ «Аграрник» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 07.12.2011 № 1069» («Про надання управлінню освіти Кіровоградської 

міської ради дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок») (скасування рішення та заміна площі, 

ЗОШ № 7 ім. О.С. Пушкіна) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1069» 

(«Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок») 

(скасування рішення та заміна площі, ЗОШ № 7 ім. О.С. Пушкіна). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

ділянки по вул. Козацькій, 10» (з колективного житлового будівництва 

на для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про зміну 

Ткаченко О.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Козацькій, 10» (з колективного житлового будівництва 

на для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд).  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

23.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)» та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Сидоров Р.С. надав на розгляд ескізні проекти об’єкту торгівлі, копії 

підписів мешканців, які не заперечують проти зміни цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2) 

включити до порядку денного комісії наступні питання (додаються),  

а саме та надав відповіді на запитання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про зміну 

Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки 
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по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)» – (надати оригінали 

підписів про надання згоди).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України в Кіровоградській області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Волкова, 2» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

територіальному управлінню Державної судової адміністрації України 

в Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Волкова, 2».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  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: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

Віцинському О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Гончаровій В.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Алтайському» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Гончаровій В.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Алтайському».  
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


