
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  6
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища

17 лютого 2016 року м. Кіровоград
Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

Присутні члени 
комісії:

Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Дрига В.В. - секретар комісії,
Бєлов В.В.,
Гребенчук Ю.Ф.,
Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

Запрошені: Грабенко О.В. - заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради,

Ксеніч В.М. - начальник управління 
капітального будівництва,

Пидорич В.О. - заступник начальника 
управління - начальник відділу земельних 
відносин управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища,

Мартинова І.В. - в.о. начальника 
управління - начальник відділу планування та 
містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури, 

Присутні: Представники засобів масової інформації та 
громадських організацій,
Жабін В.В. - щодо земельної ділянки
по пров. Нестерова (біля будинку № 14),
Довірена особа Вагжанова Ю.О. - 
щодо земельної ділянки 
по вул. Преображенській, 48/65,
Новікова В.В. - щодо земельної ділянки
по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8).



Порядок денний

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  98
,,Про  затвердження  Програми  капітального  будівництва,  реконструкції  та
капітального  ремонту  об'єктів  комунального  господарства  і  соціально-
культурного призначення м.Кіровограда на 2016-2018 роки”

Доповідає: Ксеніч В.М. - начальник
управління капітального будівництва
Кіровоградської міської ради

Питання з 2 по 45 пункт доповідає заступник начальника-начальник відділу
земельних відносин управління земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища Пидорич В.О.
2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Жабіну В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Нестерова (біля
будинку № 14)” (садівництво)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  103  ,,Про
затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання”

Доповідає:      Демченко М.І. - член робочої групи щодо 
підготовки проекту Регламенту 
Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання (за дорученням голови робочої 
групи Смірнова В.О.)

Питання, не розглянуті комісією 10.02.2016
Оренда (передача)

4.Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  передачу  РЕГІОНАЛЬНОМУ  ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ  ,,ПРАВОСЛАВНА  ПРОСВІТА”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  В'ячеслава  Чорновола
(біля будинку № 1-г)” (озеленені території)

5. Про погодження проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  ПАТ
,,НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ,,РАДІЙ”  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Шатила, 10” (багатоквартирний будинок)
Оренда (поновлення)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ФОП  Орловій  Є.П.  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Преображенській  (біля  скверу  ,,Центральний”)”  (торговельний
павільйон)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
Кравченку П.Р. договору оренди земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (у
дворі житлового будинку № 96-б)” (гаражне будівництво)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ТОВ ,,Автомобільна група ,,Богдан” договору оренди земельної ділянки по вул.
Героїв Сталінграда, 6-а” (автоцентр)



9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 34/32)” 

10. Про погодження  проекту  рішення міської  ради ,,Про  поновлення
ПВКФ  ,,СВЕСА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Героїв Сталінграда, 28-а” (автомобільна стоянка)

11. Про погодження  проекту  рішення міської  ради ,,Про  поновлення
ПВКФ  ,,СВЕСА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Героїв Сталінграда, 28-а” (автомобільна стоянка)

12. Про погодження  проекту  рішення міської  ради ,,Про  поновлення
ПрАТ ,,ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної  ділянки по вул.  Короленка
(біля аптеки)” (торговельний кіоск)

13. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Полтавській  (між  будинками  по  вул.  Євгена  Маланюка,  28
та вул. Полтавській, 32)” (адміністративно-комерційний комплекс)

14. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
ПрАТ  ,,КИЇВСТАР”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції  (біля мосту через р. Інгул) (розміщення вежі та базової станції
мобільного зв’язку)

15. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
Безверхій  С.О.  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Генерала  Родимцева  (біля  зупинки  міського  транспорту)”
(торговельний павільйон)
Припинення договорів оренди землі

16. Про погодження проекту  рішення міської  ради ,,Про припинення
договорів  оренди  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”
(15 пунктів)
Постійне користування (дозвіл)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Обласному  об’єднанню  церков  Євангельських  християн-баптистів
(ООЦ  ЄХБ)  Кіровоградської  області  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леніна, 166-а” 
Постійне користування (передача)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне  користування  земельної
ділянки по вул. Шевченка, 1” (навчальні корпуси)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне  користування  земельних
ділянок по вул. Полтавській, 35 та 37” (гуртожитки)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
відділу  культури  і  туризму  Кіровоградської  міської  ради  у  постійне
користування земельної ділянки по вул. Водоп’янова, 60” (бібліотека)

Гаражі (передача)



21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Буровій  О.І.  безоплатно  у  власність  земельну  ділянку  по  вул.  Героїв
Сталінграда (біля житлового будинку № 30)”
Внесення змін

22. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  ,,Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської  міської  ради”  (від  28.10.2015  №  4726  ,,Про  передачу  у
власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”,  від  18.08.2015
№ 4441 ,,Про надання дозволів  на  розроблення проектів  землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”,  від  28.10.2015  №  4726
,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”,
від  14.07.2015  №  4244  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”,  від  14.07.2015  №  4253  ,,Про  передачу  у  власність  земельних
ділянок  громадянам”,  від  14.07.2015  №  4249  ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок громадянам”, від 07.10.2014 № 3431 ,,Про надання дозволів
на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам”,  від  29.09.2015  № 4618  ,,Про  надання  громадянам дозволів  на
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах”,
від  22.09.2015  №  4531  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”)  (виправлення  технічних  помилок,
9 пунктів)
Нові питання
Учасники АТО (приватний сектор)

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Полозу  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Лінія 7 (навпроти будинку № 33)” 

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  у
власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Кондрашенко  С.Г.,
12 пунктів, 10 чол.)
Приватний сектор (дозволи)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Колесник О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля  будинку  №  15/18)”
(садівництво)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Чорнолісу В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 86” (садівництво)

Приватний сектор (передача)
27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Дануці С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Глиняній перед
домоволодінням № 15)” (присадибна ділянка)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Черняку  М.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по пров. Халтуріна” (присадибна ділянка)



Власність (юридичні особи)
29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

ОСББ  ,,Сосновий  бор”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Варшавській, 94” 
Аукціони

30. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Куйбишева (біля
будинку № 5) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть
на земельні торги окремим лотом” (торговельний кіоск)

31. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Московській (на
зупинці  громадського  транспорту  ,,Лелеківське  кладовище”  в  напрямку  з
центру міста) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть
на земельні торги окремим лотом” (магазин з облаштуванням зупинки)

32. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Московській (на
зупинці  громадського  транспорту  ,,Лелеківське  кладовище”  в  напрямку  до
центру міста) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть
на земельні торги окремим лотом”
Викуп

33. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про продаж ФОП
Качаненко  Н.В.  земельної  ділянки несільськогосподарського  призначення  по
вул. Олександрійській, 87” (виробнича база)
Оренда (передача)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ТОВ ,,Кіровоградський міський палац культури” в оренду земельної ділянки по
вул. Віктора Чміленка, 53/35”

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ  ,,Ріал  Істейт,,  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта
Попова, 9-г” (супермаркет АТБ)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,Імперія-Агро” земельної ділянки по вул. Волкова, 17” (підприємство)
Оренда (поновлення)

37. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
Яремчук  Н.В.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 4)” (торговельний кіоск)

38. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
Єгоян  О.В.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Промисловій, 6-а” (виробнича база)

39. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
Левченко  В.А.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Кропивницького (біля муніципального ринку)” (торговельний кіоск)



40. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
Сідельнікову  О.О.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Автолюбителів” 
Гаражі (дозвіл)

41. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання Грачу
А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 4)”
Гаражі (передача)

42. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Аколішнову  В.Л.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Яновського (біля будинку № 54)”

43. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
гаражному кооперативу ,,Фортеця” безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. 50 років Жовтня, 7-в” (гаражний кооператив)
Внесення змін

44. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  05.06.2012  №  1786”
(,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок  ПАТ
,,Кіровоградобленерго”) (подовження терміну дії рішення)
Загальні питання

45. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження ,,Положення про порядок отримання учасниками бойових дій, які
безпосередньо приймали участь в антитерористичній операції, а також членів
сімей загиблих учасників антитерористичної  операції  земельних ділянок для
будівництва і обслуговування житлових будинків на території м. Кіровограда”,
складу та порядку роботи комісії”

46. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  107
,,Про виконання  Програми природоохоронних заходів  місцевого  значення  за
2015 рік”

47. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  101
,,Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення на
2016 рік”

СЛУХАЛИ:
Деркаченка Ю.О.,  який запропонував затвердити порядок денний комісії

відповідно до листів від 15.02.2016 № 115 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища
та від 16.02.2016 № 49 управління капітального будівництва Кіровоградської
міської ради. 
ВИРІШИЛИ:

Затвердити  порядок  денний  засідання  постійної  комісії  Кіровоградської
міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
відповідно  до листів від 15.02.2016 № 115 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  та  від  16.02.2016  №  49



управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради.
Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Ксеніча В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради №  98  ,,Про  затвердження  Програми  капітального  будівництва,
реконструкції  та  капітального  ремонту  об'єктів  комунального  господарства
і  соціально-культурного  призначення  м.Кіровограда  на  2016-2018  роки”  та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома  проект рішення міської ради № 98  ,,Про затвердження
Програми  капітального  будівництва,  реконструкції  та  капітального  ремонту
об'єктів  комунального  господарства  і  соціально-культурного  призначення
м.Кіровограда на 2016-2018 роки”.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про передачу Жабіну В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Нестерова (біля будинку № 14)” (садівництво) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  Жабіну  В.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Нестерова
(біля будинку № 14)” (садівництво).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Довірену особу Вагжанова Ю.О., яка надала інформацію стосовно питання

про надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою по  вул.  Преображенській,  48/65.  Одночасно  повідомила,  що
справа щодо зазначеного питання перебуває в провадженні апеляційного суду.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Повернутися до розгляду  питання  про надання дозволу  на  розроблення



технічної  документації  із  землеустрою
по вул. Преображенській, 48/65 після рішення апеляційного суду.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Новікову В.В., яка звернулася до членів комісії, за дорученням чоловіка,

учасника  бойових  дій,  з  проханням  вирішити  питання  про  затвердження
земельної  ділянки  по  вул.  Глинки  (між  будинками  №  6
та № 8), право оренди на яку набувається на аукціоні.
ВИСТУПИЛИ:

Деркаченко Ю.О. запропонував додатково вивчити зазначене питання під
час виїздного засідання комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Провести  виїздне  засідання  комісії  на  земельній  ділянці
по  вул.  Глинки  (між  будинками  №  6  та  №  8),  вивчити  питання  та  за
результатами ухвалити рішення.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Демченко М.І, який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради №  103  ,,Про  затвердження  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради
сьомого скликання” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома  проект рішення міської ради № 103 ,,Про затвердження
Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Шамардіна О.С., який ознайомив членів комісії зі зверненням мешканців

житлового будинку по пров. Експериментальний, 1 (копія додається), які проти
забудови земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106-в та запропонував
переглянути  рішення  попереднього  засідання  комісії  стосовно  зазначеного
питання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати міському голові при формуванні проекту порядку денного
сесії  Кіровоградської  міської  ради,  а  саме в  частині  питання



,,Про  передачу  Соколову  С.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Генерала Родимцева, 106-в” врахувати звернення мешканців житлового
будинку по пров. Експериментального, 1.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  РЕГІОНАЛЬНОМУ  ГРОМАДСЬКО-
ПРОСВІТНИЦЬКОМУ  ТОВАРИСТВУ  ,,ПРАВОСЛАВНА  ПРОСВІТА”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  В'ячеслава  Чорновола  (біля
будинку № 1-г)” (озеленені території) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

РЕГІОНАЛЬНОМУ  ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ ,,ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по
вул. В'ячеслава Чорновола (біля будинку № 1-г)”. 

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 2,
Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  ПАТ  ,,НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  ПІДПРИЄМСТВО
,,РАДІЙ” в оренду земельної ділянки по вул. Шатила, 10” (багатоквартирний
будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу ПАТ ,,НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ,,РАДІЙ”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Шатила, 10” (багатоквартирний будинок)

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про поновлення ФОП Орловій Є.П. договору оренди земельної ділянки



по  вул.  Преображенській  (біля  скверу  ,,Центральний”)”  (торговельний
павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  ФОП
Орловій Є.П. договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській (біля
скверу ,,Центральний”)” (торговельний павільйон).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про поновлення Кравченку П.Р. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Віктора  Чміленка  (у  дворі  житлового  будинку  №  96-б)”  (гаражне
будівництво) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
Кравченку П.Р. договору оренди земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (у
дворі житлового будинку № 96-б)” (гаражне будівництво).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про поновлення ТОВ ,,Автомобільна група ,,Богдан” договору оренди
земельної  ділянки по вул.  Героїв  Сталінграда,  6-а”  (автоцентр) та  пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ТОВ  ,,Автомобільна  група  ,,Богдан”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Героїв Сталінграда, 6-а” (автоцентр) з встановленням терміну оренди
строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення ПАТ ,,Кіровоградобленерго” договору оренди земельної
ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній  (біля  будинку  №  34/32)”
(розвантажувальна комплексна трансформаторна підстанція) та пояснив
його основні положення.



В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 34/32)”  (розвантажувальна
комплексна трансформаторна підстанція) з встановленням терміну оренди
строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

10. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення ПВКФ ,,СВЕСА” договору оренди земельної ділянки по
вул.  Героїв  Сталінграда,  28-а” (автомобільна  стоянка) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відтермінувати розгляд  проекту  рішення міської  ради ,,Про поновлення
ПВКФ  ,,СВЕСА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Героїв Сталінграда, 28-а” (вивчити додатково). 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

11. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення ПВКФ ,,СВЕСА” договору оренди земельної ділянки по
вул.  Героїв  Сталінграда,  28-а” (автомобільна  стоянка) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відтермінувати  розгляд  проекту  рішення  міської  ради
,,Про поновлення ПВКФ ,,СВЕСА” договору оренди земельної ділянки по вул.
Героїв Сталінграда, 28-а” (автомобільна стоянка).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ПрАТ  ,,ПАЛЯНИЦЯ”  договору  оренди  земельної



ділянки по вул. Короленка (біля аптеки)” (торговельний кіоск) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПрАТ  ,,ПАЛЯНИЦЯ”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Короленка  (біля  аптеки)” (торговельний  кіоск)  з  встановленням
терміну оренди строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та
вул. Полтавській, 32)”  (адміністративно-комерційний комплекс) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  в  поновленні  ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Полтавській  (між  будинками  по  вул.  Євгена
Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32). 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про поновлення ПрАТ ,,КИЇВСТАР” договору оренди земельної ділянки
по вул. Жовтневої революції (біля мосту через р. Інгул) (розміщення вежі та
базової станції мобільного зв’язку) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного  середовища  перенести  на  наступне  засідання  комісії  розгляд
проекту рішення міської ради ,,Про поновлення ПрАТ ,,КИЇВСТАР” договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції
(біля мосту через р. Інгул) (розміщення вежі та базової станції мобільного
зв’язку) та запросити на засідання комісії заявників.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської



ради ,,Про поновлення Безверхій С.О. договору оренди земельної ділянки по
вул. Генерала Родимцева (біля зупинки міського транспорту)”  (торговельний
павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відтермінувати  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

Безверхій С.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева
(біля зупинки міського транспорту)” (запросити заявницю).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

16.СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  припинення  договорів  оренди  земельних  ділянок
по м. Кіровограду” (15 пунктів) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення  договорів
оренди  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”  (15  пунктів)
за виключенням пунктів 10 та 11, а саме:

,,10.  Розірвати  за  згодою  сторін  договір  оренди  землі  від  10.04.2012
№ 351010004000571, укладений між Кіровоградською міською радою та Мигрін
Надією  Олександрівною  на  земельну  ділянку,  загальною
площею 0,0039 га, розташовану по вул. Гоголя, 95/46.

Земельну ділянку площею 0,0039 га по вул.  Гоголя,  95/46,  віднести до
земель  житлової  та  громадської  забудови,  не  наданих  у  власність  або
користування.

11.  Розірвати  за  згодою  сторін  договір  оренди  землі  від  13.08.2012
№ 351010004001056, укладений між Кіровоградською міською радою та Баркар
Світланою  Борисівною  на  земельну  ділянку,  загальною  площею  0,0089  га,
розташовану по вул. Академіка Корольова, 25/6.

Земельну  ділянку  площею  0,0089  га  по  вул.  Академіка
Корольова,  25/6,  віднести  до  земель  житлової  та  громадської  забудови,  не
наданих у власність або користування”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

17.СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Обласному об’єднанню церков Євангельських християн-
баптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області дозволу на розроблення проекту



землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леніна,  166-а” (дім
молитви) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Обласному

об’єднанню  церков  Євангельських  християн-баптистів  (ООЦ  ЄХБ)
Кіровоградської  області  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Леніна, 166-а” (дім молитви).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

18. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне
користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 1”  (навчальні корпуси) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  КДПУ  імені
Володимира  Винниченка  у  постійне  користування  земельної  ділянки
по вул. Шевченка, 1” (навчальні корпуси).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

19. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне
користування земельних ділянок по вул. Полтавській, 35 та 37” (гуртожитки)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  КДПУ  імені

Володимира  Винниченка  у  постійне  користування  земельних  ділянок
по вул. Полтавській, 35 та 37” (гуртожитки).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

20. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської



ради ,,Про передачу відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради у
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Водоп’янова,  60”
(бібліотека) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу відділу культури і

туризму  Кіровоградської  міської  ради  у  постійне  користування  земельної
ділянки по вул. Водоп’янова, 60” (бібліотека).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

21. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Буровій О.І. безоплатно у власність земельну ділянку по
вул.  Героїв  Сталінграда  (біля  житлового  будинку  №  30)”  та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у  передачі  Буровій  О.І.  безоплатно  у  власність  земельну
ділянку по вул. Героїв Сталінграда (біля житлового будинку № 30)”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

22. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  ,,Про
внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”
(від 28.10.2015 № 4726 ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам
АТО”, від 18.08.2015 № 4441 ,,Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”,  від
28.10.2015 № 4726 ,,Про передачу  у  власність земельних ділянок учасникам
АТО”,  від  14.07.2015  № 4244  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”,  від  14.07.2015  №  4253  ,,Про  передачу  у  власність  земельних
ділянок  громадянам”,  від  14.07.2015  №  4249  ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок громадянам”, від 07.10.2014 № 3431 ,,Про надання дозволів
на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам”,  від  29.09.2015  № 4618  ,,Про  надання  громадянам дозволів  на
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах”,
від  22.09.2015  №  4531  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”)  (учасники  АТО,  виправлення  технічних  помилок,
9 пунктів) та пояснив його основні положення.



В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  внесення  змін  до  рішень

Кіровоградської міської ради” ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської
міської  ради” (від  28.10.2015 № 4726 ,,Про передачу у  власність земельних
ділянок  учасникам  АТО”,  від  18.08.2015  №  4441
,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  учасникам  АТО”,  від  28.10.2015  №  4726
,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”,
від  14.07.2015  №  4244  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”,  від  14.07.2015  №  4253  ,,Про  передачу  у  власність  земельних
ділянок  громадянам”,  від  14.07.2015  №  4249  ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок громадянам”, від 07.10.2014 № 3431 ,,Про надання дозволів
на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам”,  від  29.09.2015  № 4618  ,,Про  надання  громадянам дозволів  на
розроблення технічної документації із землеустрою в садових товариствах”,
від  22.09.2015  №  4531  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”) (учасники АТО, виправлення технічних помилок, 9 пунктів).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
23. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про надання Полозу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 7 (навпроти будинку № 33)” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Полозу С.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по
вул. Лінія 7 (навпроти будинку № 33)”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
24. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”
(Кондрашенко С.Г., 12 пунктів, 10 чол.) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність
земельних  ділянок  учасникам  АТО” (Кондрашенко  С.Г.,  12  пунктів,



10 чол.)
Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

25. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Колесник  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції
(біля будинку № 15/18)” (садівництво) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Колесник  О.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 15/18)” (садівництво).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

26. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Чорнолісу  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Богдана
Хмельницького, 86” (садівництво) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Чорнолісу  В.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 86” (садівництво).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

27. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Дануці С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Глиняній перед домоволодінням № 15)” (присадибна ділянка) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Дануці  С.А.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Глиняній  перед
домоволодінням № 15)” (присадибна ділянка).

Результати голосування:
„за” – 5,



„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

28. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Черняку М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Халтуріна” (присадибна ділянка) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Черняку  М.М.

безоплатно  у  власність  земельної  ділянки по пров.  Халтуріна” (присадибна
ділянка).

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 2,
Рішення не прийнято.

29. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  ОСББ ,,Сосновий бор”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Варшавській,  94”
(багатоквартирний житловий будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання ОСББ ,,Сосновий

бор” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Варшавській, 94” (багатоквартирний житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

30. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
по вул. Куйбишева (біля будинку № 5) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (торговельний
кіоск) та пояснив його основні положення.



В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних  засадах  (земельних  торгах)  по  вул.  Куйбишева
(біля  будинку  №  5)  та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (торговельний кіоск)

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

31. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
по  вул.  Московській  (на  зупинці  громадського  транспорту  ,,Лелеківське
кладовище” в напрямку з центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим лотом”  (магазин з
облаштуванням зупинки) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення питання відтермінувати розгляд  проекту

рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних
засадах  (земельних  торгах)  по  вул.  Московській  (на  зупинці  громадського
транспорту ,,Лелеківське кладовище” в напрямку з центру міста) та включення
до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим
лотом” (магазин з облаштуванням зупинки)

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

32. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
по  вул.  Московській  (на  зупинці  громадського  транспорту  ,,Лелеківське
кладовище” в напрямку до центру міста) та включення до Переліку земельної



ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим лотом”  (магазин з
облаштуванням зупинки) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення питання відтермінувати розгляд  проекту

рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних
засадах  (земельних  торгах)  по  вул.  Московській  (на  зупинці  громадського
транспорту  ,,Лелеківське  кладовище”  в  напрямку  до  центру  міста)  та
включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні
торги окремим лотом” (магазин з облаштуванням зупинки)

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

33. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  продаж  ФОП  Качаненко  Н.В.  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  по  вул.  Олександрійській,  87”
(виробнича база) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

 Доручити  управлінню земельних відносин  та  охорони  навколишнього
природного  середовища  перенести  на  наступне  засідання  комісії  розгляд
проекту  рішення міської  ради  ,,Про продаж ФОП Качаненко Н.В.  земельної
ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Олександрійській, 87”
(запросити заявника) 

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

34. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про передачу ТОВ ,,Кіровоградський міський палац культури” в оренду
земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 53/35”  та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:



Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,Кіровоградський міський палац культури” в оренду земельної ділянки по
вул. Віктора Чміленка, 53/35”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

35. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу  ТОВ ,,Ріал  Істейт,,  в  оренду  земельної  ділянки по  вул.
Космонавта  Попова,  9-г”  (супермаркет  АТБ) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  питання  перенести  розгляд  проекту
рішення міської  ради ,,Про передачу  ТОВ ,,Ріал  Істейт,,  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г” (супермаркет АТБ).

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

36. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,Імперія-Агро”  земельної  ділянки
по вул. Волкова, 17” (підприємство) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,Імперія-

Агро”  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова,  17” (підприємство)
з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

37. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення Яремчук Н.В.  договору оренди земельної  ділянки по



вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 4)” (торговельний кіоск) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення

Яремчук Н.В. договору оренди земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля
будинку № 4)” (торговельний кіоск) з встановленням терміну оренди строком
на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

38. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення Єгоян О.В. договору оренди земельної ділянки по вул.
Промисловій, 6-а” (виробнича база) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  Єгоян  О.В.

договору оренди земельної ділянки по вул. Промисловій, 6-а” (виробнича база)
з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

39. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення Левченко В.А. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Кропивницького (біля  муніципального ринку)”  (торговельний кіоск) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення

Левченко  В.А.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(біля муніципального ринку)” (торговельний кіоск)  з встановленням терміну
оренди строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.



40. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення Сідельнікову О.О. договору оренди земельної ділянки
по вул. Автолюбителів” (шиномонтаж) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

Сідельнікову  О.О.  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Автолюбителів” (шиномонтаж)  з  встановленням  терміну  оренди
строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

41. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Грачу А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 12, корп. 4)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  в наданні  Грачу  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля  будинку  №  12,  корп.  4)  (Суперечить  Тимчасовому  положенню  про
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових  територіях  багатоквартирних  будинків  міста  Кіровограда,
затвердженого  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від 29.01.2013 № 2231).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

42. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Аколішнову В.Л. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Яновського (біля будинку № 54)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.



ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Аколішнову  В.Л.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Яновського (біля будинку № 54)”.

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” - 0,
„утримались” - 3,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

43. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про передачу гаражному кооперативу ,,Фортеця” безоплатно у власність
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 7-в”  (гаражний кооператив) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  гаражному

кооперативу  ,,Фортеця”  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. 50 років Жовтня, 7-в” (гаражний кооператив).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

44. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
05.06.2012  №  1786”  (,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок
ПАТ ,,Кіровоградобленерго”) (подовження терміну дії  рішення) 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  05.06.2012  №  1786” (,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок ПАТ ,,Кіровоградобленерго”) (подовження
терміну дії рішення).

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
45. СЛУХАЛИ:



Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  затвердження  ,,Положення  про  порядок  отримання  учасниками
бойових дій, які безпосередньо приймали участь в антитерористичній операції,
а також членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельних
ділянок  для  будівництва  і  обслуговування  житлових  будинків  на  території
м. Кіровограда”,  складу та порядку роботи комісії”  та пояснив його основні
положення.
ВИСТУПИЛИ:

Деркаченко  Ю.О.  запропонував  взяти  до  уваги  проект  Положення  та
звернувся  через  присутніх  представників  засобів  масової  інформації  та
громадських  організацій  із  запрошенням  до  громадськості  долучитися  до
підготовки  проекту  Положення  про  порядок  надання  земельних  ділянок
учасникам антитерористичних операцій.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  уваги  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
,,Положення  про  порядок  отримання  учасниками  бойових  дій,  які
безпосередньо приймали участь в антитерористичній операції, а також членів
сімей загиблих учасників антитерористичної  операції  земельних ділянок для
будівництва  і  обслуговування  житлових  будинків  на  території
м. Кіровограда”, складу та порядку роботи комісії”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
46. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради № 107 ,,Про виконання Програми природоохоронних заходів місцевого
значення за 2015 рік” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради №  107  ,,Про  виконання
Програми природоохоронних заходів місцевого значення за 2015 рік”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.
47. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради № 101 ,,Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого
значення на 2016 рік” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома проект рішення міської ради  № 101 ,,Про затвердження
Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2016 рік”.

Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).



Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії В.Дрига


