
 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  97 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

21 листопада 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: Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: 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,  

головний архітектор міста, 
 

 Мартинова І.В. - заступник  

начальника управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького,  
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Присутні: Чуб В.П. - щодо земельної ділянки 

по вул. Братиславській, 7-в, 
 

Давидов В.А. - щодо земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 28, корп. 3), 
 

Дорохтей О.В. - щодо земельної ділянки 

по вул. Казанській; 
 

Масляний О.В. – щодо земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля буд. № 26); 
 

Куцов А.Г. - щодо земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 11-б, 
 

Аракелян Н.Л. - щодо земельної ділянки 

по вул. Районний Бульвар, 65 

 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 
 

Зміна цільового призначення 

1. Про надання Швець Р.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Братиславській, 7-в (біля заводу «Гідросила») 

(з для розміщення ринку по торгівлі на для будівництва житлового 

будинку) 
 

Приватний сектор, дозволи 

2.  Про надання Буртнику С.П. та Буртник А.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Мінській  
 

3. Про надання Довгенко А.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Грушевського 

та пров. Васильківського (багатодітна мати) 
 

4. Про надання Рибалку С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28 

  
5.  Про надання Яцків І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Красноярській, 1 
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6. Про надання Білоус О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій 

(учасниця АТО) 

 

7. Про надання Білоус Я.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій 

(учасник АТО)  
 

Приватний сектор, передача 

8.  Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам (Дудкін, 5 п.) 

  

9. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам (Курілова, 34 п.)  
 

10.  Про передачу у спільну сумісну  власність земельних ділянок 

громадянам (Сімканіч, 5 п.) 

 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 

2011 року № 473 («Про затвердження Комплексної програми внесення 

змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального 

плану міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів 

масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування території 

міста Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць 

міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху 

в двох рівнях, визначення архітектурно- планувальних рішень)») 

 

Доповідає: 

 

Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького, головний 

архітектор міста 

 

12.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 

2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування 

та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки» 

 

Доповідає: 

 

 

Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького, головний 

архітектор міста 
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Індивідуальне садівництво (дозволи) 

13. Про надання Коваленко Н.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Тираспольському (біля буд. № 7)  
 

14.  Про надання Козару Т.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Семенівському, 28  
 

15. Про надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького 

(біля буд. № 21)  
 

Індивідуальне садівництво (передача) 

16.  Про передачу Андрейченку І.О. у власність земельної ділянки 

по пров. Новгородському 2-му (біля буд. № 11-а) 
 

Продаж земельних ділянок 

17.  Про продаж Максимову Б.Г. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по шосе Олександрійському, 2-а 

(виробнича база) 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ  

Гаражі (дозволи, власність) 

18. Про надання Давидову В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 28, корп. 3) (учасник АТО) 

 

Приватний сектор, дозволи (учасники АТО) 

19.  Про надання Дорохтею О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській 

 

20. Про надання Масляному О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля буд. № 26)  

 

Зміна цільового призначення 

21.  Про надання Куцовій Л.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 11-б (з для розміщення 

автосалону на магазин) 
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Припинення 

22.  Про припинення ФОП Аракеляну Г.Д. права користування 

земельною ділянкою по вул. Районний Бульвар, 65 (магазин, договір 

дарування) 

 

Приватний сектор, передача 

23.  Про передачу Рижко О.Г. у власність земельної ділянки 

по вул. Миколи Левитського, 83/16 

 

24. Про передачу Драному О.О. у власність земельної ділянки 

по пров. Курінному 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

25.  Про надання Ткачук С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля буд. № 12, корп. 4)  

 

26.  Про надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(у дворі буд. № 80) (вдова учасника АТО)  

 

27.  Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля буд. № 64-а)  

 

28.  Про надання Бродській О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(біля буд. № 16/7)  

 

Гаражі (передача, власність) 

29. Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Глиняній (біля буд. № 29)  

 

Постійне користування, дозволи 

30.  Про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів 

 

Оренда (передача) 

31.  Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно 

вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33) 
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Встановлення земельного сервітуту 

32.  Про встановлення земельного сервітуту по вул. Ельворті, 1-в 

 

Гаражі (дозволи, власність) 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 11-м 

  
34.  Про надання Кадацькій Т.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Дружби 

Народів (біля буд. № 3) 

  

35.  Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(біля буд. № 6) 

  
36.  Про надання гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів (2,0312 га) 

 

37.  Про надання гаражному кооперативу «КАМРІ» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів (0,6846 га) 

 

38.  Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля 

буд. № 29) 
  

39.  Про надання Дмитрієнку А.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській 

(навпроти буд. № 81)  
 

40.  Про надання Тригорлому С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева 

(біля буд. № 55)  
 

Гаражі (передача, власність) 

41.  Про передачу Волобоєву І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 8) (УБД, інвалід ІІ групи) 

 

42.  Про передачу Куряті І.Й. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля буд. № 6) 

 

43.  Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г 
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44.  Про передачу Сніцар Л.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1) 

 

45.  Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а (Юрченко, 5 п.) 

 

Постійне користування, затвердження проектів  

46.  Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельних ділянок по місту 

Кропивницькому (14 п.) 
 

Аукціони (затвердження) 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Шевченка (біля будинку № 15) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом (для розміщення адміністративно-комерційного 

комплексу)  
 

Викуп (дозвіл) 

48.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Лінія 7-а, 32-а (лазня) 
 

Внесення змін 

49.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14.07.2015 року № 4304 («Про передачу 

ТОВ «ЛАСКА-КІРОВОГРАД» в оренду земельної ділянки по вул. Валентини 

Терешкової, 172») (зміна площі) 
 

Поновлення 

50.  Про поновлення Константінову Б.П. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля буд. № 6) (розміщення 

індивідуального гаража) 

 

ДОДАТКОВІ 

Аукціони (дозволи) 

51.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Аджамській, право 

оренди на яку набувається на аукціоні (для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості) 

  

52.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Родниковій 

(напроти МРЕО), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(для розміщення автостоянки) 
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Продаж земельних ділянок 

53.  Про продаж Олійнику В.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 5 

(об’єкт торгівлі) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., голову комісії, щодо формування порядку денного 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища та запропонував 

включити до порядку денного комісії питання відповідно до листів 

від 06.11.2018 № 1185 (33 питання) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького, від 07.11.2018 № 156 (2 питання) управління 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

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

наступні питання, а саме: 

 

про надання Дорохтею О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській; 

 

про передачу Рижко О.Г. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 83/16; 

 

про передачу Драному О.О. у власність земельної ділянки 

по пров. Курінному; 

 

про надання Давидову В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 28, корп. 3 (учасник АТО); 

  

про надання Ткачук С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 12, 

корп. 4);  

 

про надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(у дворі буд. № 80); 
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про надання Масляному О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 26);  

 

про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 64-а); 

 

про надання Бродській О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля 

буд. № 16/7); 

 

про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Глиняній (біля буд. № 29); 

 

про надання Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів; 

 

про передачу ЖБК «ПОЛІТ» в оренду земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно  

вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33); 

 

про надання Куцовій Л.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Великій Перспективній, 11-б (з для розміщення автосалону на 

магазин); 

 

про припинення ФОП Аракеляну Г.Д. права користування земельною 

ділянкою по вул. Районний Бульвар, 65 (магазин, договір дарування); 

 

про встановлення земельного сервітуту по вул. Ельворті, 1-в;  

 

про затвердження земельної ділянки по вул. Аджамській, право оренди 

на яку набувається на аукціоні; 

 

про затвердження земельної ділянки по вул. Родниковій 

(напроти МРЕО), право оренди на яку набувається на аукціоні; 

 

про продаж Олійнику В.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Преображенській, 5 
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ВИРІШИЛИ: 

 

1) Взяти за основу проект порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до листів від 06.11.2018 

№ 1185 (33 питання) управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького та від 07.11.2018 № 156 (2 питання) управління 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2) Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 18 питань щодо регулювання земельних відносин 

(додаються).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненнями. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Швець Р.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Братиславській, 7-в (біля заводу «Гідросила»)» 

(з для розміщення ринку по торгівлі сільсько-господарською продукцією 

на для будівництва житлового будинку, господарських будівель 

і споруд) та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

 Чуб В.П., представник заявника відповів на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Швець Р.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Братиславській, 7-в 

(біля заводу «Гідросила»)» (з для розміщення ринку по торгівлі сільсько-

господарською продукцією на для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд). 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Буртнику С.П. та Буртник А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Мінській», пояснив його основні положення та повідомив про 

негативний висновок управління містобудування та архітектури. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні Буртнику С.П. та Буртник А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Мінській. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Довгенко А.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Грушевського 

та пров. Васильківського» (багатодітна мати), пояснив його основні 
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положення та повідомив про негативний висновок управління 

містобудування та архітектури щодо зазначеної земельної ділянки. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні Довгенко А.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Грушевського 

та пров. Васильківського. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28» 

та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Дрига В.В. звернув увагу на необхідність додаткового вивчення 

зазначеного питання. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Яцків І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Красноярській, 1» 

та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Яцків І.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Красноярській, 1». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Білоус О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій» 

(учасник АТО) та повідомив, що зазначена земельна ділянка надана 

відповідно до черги на отримання земельних ділянок учасниками 

та членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 

території м. Кропивницького. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відмовити у наданні Білоус О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій.  
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища винайти можливість забезпечення 

вільною земельною ділянкою учасниці АТО Білоус О.О.  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Білоус Я.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій 

(учасник АТО)» та повідомив, що зазначена земельна ділянка надана 

відповідно до черги на отримання земельних ділянок учасниками та 

членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції на території 
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м. Кропивницького. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відмовити у наданні Білоус Я.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій.  
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища винайти можливість забезпечення 

вільною земельною ділянкою учаснику АТО Білоус Я.І. 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Дудкін, 5 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу безоплатно у 

власність земельних ділянок громадянам» (Дудкін, 5 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» (Курілова, 34 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу безоплатно 

у власність земельних ділянок громадянам» (Курілова, 34 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу у спільну сумісну  власність земельних 

ділянок громадянам» (Сімканіч, 5 п.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у спільну 

сумісну  власність земельних ділянок громадянам» (Сімканіч, 5 п.). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2309 «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 28 квітня 2011 року № 473» («Про затвердження Комплексної 

програми внесення змін до генерального плану міста Кіровограда 

(коригування генерального плану міста Кіровограда), розроблення 

картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній 

формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального 

плану території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану 

червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 

транспортних вузлів з розв`язкою руху в двох рівнях, визначення 

архітектурно- планувальних рішень)») та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2309 «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 473» 

(«Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального 

плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста 

Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 

в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста 

Кіровограда та детального плану території міста Кіровограда 

(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць 

міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв`язкою руху 

в двох рівнях, визначення архітектурно- планувальних рішень)»). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2310 «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення 

та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування 

та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2310 «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження 

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

на 2014-2018 роки».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

 

 



17 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Коваленко Н.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Тираспольському (біля буд. № 7)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Коваленко Н.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Тираспольському (біля буд. № 7)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Козару Т.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Семенівському, 28» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Козару Т.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Семенівському, 28».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького 

(біля буд. № 21)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля буд. № 21)». 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища узгодити зазначене питання 

з управлінням містобудування та архітектури (місцерозташування). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Андрейченку І.О. у власність земельної 

ділянки по пров. Новгородському 2-му (біля буд. № 11-а)» та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Андрейченку І.О. у власність земельної ділянки 

по пров. Новгородському 2-му (біля буд. № 11-а)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про продаж Максимову Б.Г. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по шосе Олександрійському, 2-а» 

(виробнича база) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про продаж Максимову Б.Г. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по шосе 

Олександрійському, 2-а» (виробнича база). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Давидову В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 28, корп. 3)» (учасник АТО) та пояснив його основні 

положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

Давидов В.А. надав інформацію щодо зазначеного питання 

та відповів на запитання присутніх. 
 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Давидову В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 28, корп. 3)» (учасник АТО). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

19.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській» та 

пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

Дорохтей О.В. надав інформацію щодо зазначеного питання 

та відповів на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля буд. № 26)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Масляний О.В. надав інформацію щодо зазначеного питання 

та відповів на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні Масляному О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля буд. № 26). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 
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призначення по вул. Великій Перспективній, 11-б» (з для розміщення 

автосалону на магазин) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Куцов А.Г. надав інформацію щодо зазначеного питання та відповів 

на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Великій 

Перспективній, 11-б» (з для розміщення автосалону на магазин). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про припинення ФОП Аракеляну Г.Д. права користування 

земельною ділянкою по вул. Районний Бульвар, 65» (магазин, договір 

дарування) та пояснив його основні положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Аракелян Н.А. надала інформацію з яких причин прохають 

припинити права користування земельною ділянкою по вул. Районний 

Бульвар, 65 та відповіла на запитання присутніх. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення ФОП  

Аракеляну Г.Д. права користування земельною ділянкою по вул. Районний 

Бульвар, 65» (магазин, договір дарування). 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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23. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Рижко О.Г. у власність земельної ділянки 

по вул. Миколи Левитського, 83/16» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Рижко О.Г. 

у власність земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 83/16».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Драному О.О. у власність земельної ділянки 

по пров. Курінному» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Драному О.О. 

у власність земельної ділянки по пров. Курінному».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля буд. № 12, корп. 4)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 12, корп. 4)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(у дворі буд. № 80)» (вдова учасника АТО) та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Федитник Н.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (у дворі буд. № 80)» 

(вдова учасника АТО)  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля буд. № 64-а)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля буд. № 64-а)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Бродській О.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Бродській О.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» – 1, 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Глиняній (біля буд. № 29)» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Волчковій Л.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Глиняній 

(біля буд. № 29)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про надання Головному управлінню Національної поліції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів» та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Головному 

управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» в оренду земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно 

вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33)» та пояснив його основні 

положення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 Шамардін О.С. та Дрига В.В. поінформували присутніх щодо 

зустрічі депутатів, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

з представниками правління, наглядової ради та ревізійної комісії ЖБК 



26 

 

«Політ», яка відбулася 16 листопада 2018 року. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» 

в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 

в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 

(102 мікрорайон, поз. 33)» з встановленням терміну оренди на 10 років. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

32.  СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про встановлення земельного сервітуту 

по вул. Ельворті, 1-в» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про встановлення земельного 

сервітуту по вул. Ельворті, 1-в».  
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Розгляд питань порядку денного за порядковими  

номерами 33-53 перенесено на наступне засідання постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

*** 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


