
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  17
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

08 червня 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.,

Відсутні члени комісії: (з поважних причин) -
Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

Запрошені: Бойко С.В. - секретар
Кіровоградської міської ради,

Владов Р.П. - начальник 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища,

Нагорна Т.Д. - головний спеціаліст 
відділу планування та містобудівного 
кадастру управління містобудування та 
архітектури, 

Погребнюк Р.А. - заступник начальника
Головного управління житлово-
комунального господарства

Присутні: Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.
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Порядок денний

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Рибці Д.М. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Курінному”

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (25 пунктів, Францішкевич С.В.)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Петровчуку  С.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Павла  Рябкова  (Артема)
біля будинку № 29)”  (учасник АТО, вільна земельна ділянка, житловий
будинок)

4. Про  розгляд  Звернення  депутатів  Житомирської  міської  ради  до
Кабінету  Міністрів  України,  Верховної  Ради  України,  міст  обласного
значення щодо долучення до допомоги учасникам бойових дій,  учасникам
АТО у реалізації конституційних прав та інтересів  (рішення Житомирської
міської  ради  від  28.04.2016  №  183  ,,Про  направлення  звернення  щодо
компенсації у грошовому еквіваленті за земельні ділянки для учасників АТО”)

5. Про  розгляд  електронної  петиції  від  27.05.2016  щодо  ліквідації
стихійного сміттєзвалища в мікрорайоні Арнаутово

6. Про  розгляд  електронної  петиції  від  17.05.2016  щодо  прийняття
Кіровоградською міською радою сьомого скликання нового Регламенту від
громадськості, розробленого робочою групою Партнерства ,,Рада Експертів”

7. Про розгляд електронної петиції від 17.05.2016 щодо внесення змін
до  Порядку  розгляду  електронної  петиції,  адресованої Кіровоградській
міській раді, її виконавчому комітету,  затвердженого рішенням міської ради
від 29.03.2016 № 142

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

Грушевському В.І. та Амеліній Н.В. безоплатно у спільну часкову власність
власність земельних ділянок по вул. Тобілевича, 15” (існуючий житловий
будинок)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Червоній  Н.І.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Ігіта
Гаспаряна (Воровського), 58” (існуючий житловий будинок)

Оренда (дозволи) 
10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

надання Буровій Н.В. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2”  (для
розміщення офісу)
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11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ТОВ  ,,СКАРБНИЦЯ  ЗДОРОВ'Я”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка
Кравчинського, 6” (для розміщення комплексу будівель підприємства)
Передача (оренда, постійне користування, власність)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Яцурі В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-ж”
(об'єкт торгівлі-магазин)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ПАТ ,,Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в оренду
земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15” (розміщення та експлуатації
будівель  і  споруд  додаткових  транспортних  послуг  та  допоміжних
операцій (розміщення гаражів)
Зміна цільового призначення

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Кудаєву Ю.О. цільового призначення земельної ділянки на перехресті вулиць
Київської  та  Олени  Бур'янової” (будівництво  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  —  для  розміщення  пункту  технічного
обслуговування автомобілів)
Оренда (поновлення)

15. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Заболотній  В.М.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.
Пашутінській, 75” (панчішна фабрика)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПП ,,Дельта-Сервіс” договору оренди земельної ділянки по вул. Пацаєва, 25”
(розміщення та обслуговування виробничої бази)
Аукціони (дозволи)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (біля  будинку
побуту) право оренди на яку набувається на аукціоні” (розміщення об'єкту
торгівлі)
Внесення змін 

18. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24.04.2014  №  3075”
(,,Про  передачу  Зубу  В.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева, 83-г”, заміна площі)

19. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від  14.07.2015  №  4341
,,Про  надання  ТОВ  ,,АДК  ІСТЕЙТ”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”,
від  15.04.2010  №  3491  ,,Про  надання  ТОВ  Лисенку  С.В.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Кременчуцькій (біля житлового будинку № 3)”, від 14.07.2015 № 4348
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,,Про надання Колесник В.О. дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. 40 річчя Перемоги, 56-а”)

20. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2015  №  4282”
(,,Про поновлення ПВФ ,,СТРІЛЕЦЬКИЙ” договору оренди земельної ділянки
біля перехрестя вул. Шульгіних та просп. Винниченка”) 
Учасники АТО (дозвола, приватний сектор 

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (Чухарєв, 4 пункти, 3 ділянки)

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Дозволи  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам”
(Цимбалюк, 7 пунктів, 5 ділянок, існуючі житлові будинки)
Учасники АТО (передача, приватний сектор)

23. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у
власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО” (Лашко,  26  пунктів,
24 заявника)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Гладченко,
11 пунктів, 9 ділянок, існуючі житлові будинки)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Передача  у
власність земельних ділянок громадянам” (Іванченко, 9 пунктів, 7 ділянок,
існуючі житлові будинки)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Коропалову С.А.  безоплатно у власність земельної  ділянки по ву л.  Марії
Заньковецької, 20” 
Припинення

27. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Придніпровському філіалу Українському науково-дослідному інституту праці
права  постійного  користування  по  вул.  Соборній  (50  років  Жовтня),  7-а”
(адміністративні приміщення)
Зміна цільового призначення

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Ткаченку  О.О.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Криничуватій, 37” (будівництво житлового будинку, господарських
будівель і споруд — для розміщення торговельного комплексу)

Додаткові
29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Шевері М.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”
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30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Смірнову  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”

Аукціони (дозволи)
31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про

затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (напроти будинку
№ 54) право оренди на яку набувається на аукціоні” 
Оренда (дозволи)

32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду” (для будівництва
і обслуговування КЛ-10 кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Єгоян А.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул.
Пацаєва (біля аптеки)” (об'єкт торгівлі)
Передача (оренда, постійне користування, власність)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ОКВП ,,Дніпро-Кіровоград” в постійне користування земельної ділянки по
вул. Байкальській, 107” (об'єкти інфраструктури)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Борисову  О.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  12-а”
(виробнича база)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ФОП  Куряті  І.Й.  в  оренду  земельної  ділянки  по  пров.  Цеховому,  3-б”
(розміщення складських приміщень)
Внесення змін

37. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 196”  (,,Про
передачу  КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Шевченка, 1”) (заміна площі)

38. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради”  (від 30.03.2016 № 199 ,,Про
надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок у спільну сумісну власність громадянам”, від 23.02.2016 №
115 ,,Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”)
(заміна площі, заміна прізвищ)

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

відповідно до листів від 27.05.2016 № 562 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища та не включати до порядку
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денного  наступні  питання  у  зв'язку  з  необхідністю додаткового  вивчення,
а саме:

    про зміну Вітер Є.С. цільового призначення земельної ділянки по вул.
Херсонській, 101;

про  надання  Федоровій  М.С.  та  Федоровій  О.В.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Поповича, 26-а;

про  надання  Карандєєвій  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Сергія Сєнчева, 55-б”

про  надання  Федоровій  Н.К.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Васнєцова
( у дворі будинку № 8); 

про  надання  Голодок  О.Д,  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка
(біля будинку № 15);

про  надання  Бєлоусову  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Шульгіних
(біля будинку № 10/14)”  

про  надання  Буянкіну  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля території ЗОШ № 20)”

про  передачу  Химчаку  В.С.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Вячеслава Чорновола (біля будинку №14/2);

про  передачу  Циганашу  В.О.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2);

про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Преображенській, 19-б;

про  передачу  Медведєву  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5);

про  передачу  Новицькому  В.Я.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 11/11);

про передачу Сіговій Н.С. та Педченко Т.А. безоплатно у власність
земельної ділянки по пров. Декабристів (біля будинку № 3);

про передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Волкова (біля житлового будинку № 30);

про  передачу  Скалковичу  О.О.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Вячеслава Чорновола (біля будинку № 5/3);

про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Преображенській, 6-в; 

про передачу Сивому П.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Яновського (біля житлового будинку № 52);

про затвердження земельної  ділянки на  розі  вул.  Юрія Коваленка та
Космонавта Попова право оренди на яку набувається на аукціоні.
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ВИСТУПИЛИ:
Владов Р.П. вніс пропозицію — включити до порядку денного наступні

питання (додаються):
про передачу Рибці Д.М. безоплатно у власність земельної ділянки по

пров. Курінному;
про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо

відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО  (25  пунктів,
Францішкевич С.В.);

про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО (17 пунктів, Саржовський);

про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО (5 пунктів, Коряк);

про  надання  Шевері  М.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія  Коваленка
(у дворі будинку № 9);

про  надання  Смірнову  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія  Коваленка
(у дворі будинку № 9).

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 листа від 27.05.2016 № 562 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  з  урахуванням
вищезазначених пропозицій.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про передачу Рибці Д.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Курінному” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  Рибці  Д.М.
безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Курінному”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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2. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про надання дозволів  на розроблення проектів  землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО” (25  пунктів,
Францішкевич С.В.) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (25 пунктів, Францішкевич С.В.).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради  ,,Про надання дозволів  на розроблення проектів  землеустрою щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО” (17 пунктів, Саржовський)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (17 пунктів, Саржовський).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (5  пунктів,  Коряк) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  дозволів  на

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (5 пунктів, Коряк).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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5. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Петровчуку  С.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Павла  Рябкова
(Артема)  біля  будинку  №  29)”  (учасник  АТО,  вільна  земельна  ділянка,
житловий  будинок), пояснив  його  основні  положення  та  повідомив,  що
заявник узгодив питання з суміжними землевласниками.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Петровчуку С.Ф.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Павла Рябкова (Артема) біля будинку № 29)” (учасник АТО,
вільна земельна ділянка, житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

6. СЛУХАЛИ:
Деркаченка  Ю.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  зі  Зверненням

депутатів  Житомирської  міської  ради  до  Кабінету  Міністрів  України,
Верховної  Ради  України,  міст  обласного  значення  щодо  долучення  до
допомоги  учасникам  бойових  дій,  учасникам  АТО  у  реалізації
конституційних прав та інтересів та рішенням Житомирської міської ради від
28.04.2016  №  183  ,,Про  направлення  звернення  щодо  компенсації  у
грошовому еквіваленті за земельні ділянки для учасників АТО”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Підтримати  Зверненням  депутатів  Житомирської  міської  ради

до  Кабінету  Міністрів  України,  Верховної  Ради  України,  міст  обласного
значення щодо долучення до допомоги учасникам бойових дій, учасникам
АТО у реалізації конституційних прав та інтересів.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:
Дригу  В.В.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  електронною  петицією

від  27.05.2016  щодо  ліквідації  стихійного  сміттєзвалища  в  мікрорайоні
Арнаутово.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
1.  Підтримати  електронну  петицію  від  27.05.2016  щодо  ліквідації

стихійного сміттєзвалища в мікрорайоні Арнаутово.
2.  Доручити  Головному  управлінню  житлово-комунального

господарства  обрахувати  кошти,  які  необхідні  для  ліквідації  стихійного
сміттєзвалища в мікрорайоні Арнаутово.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Бойка  С.В.,  який  ознайомив  членів  комісії  з електронною  петицією

від  17.05.2016  щодо  прийняття  Кіровоградською  міською  радою  сьомого
скликання  нового  Регламенту  від  громадськості,  розробленого  робочою
групою Партнерства ,,Рада Експертів”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію Бойка С.В.
2. Не підтримувати електронну петицію від 17.05.2016 щодо прийняття

Кіровоградською міською радою сьомого скликання нового Регламенту від
громадськості, розробленого робочою групою Партнерства ,,Рада Експертів”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. СЛУХАЛИ:
Бойка С.В., який ознайомив членів комісії з електронною петицією від

17.05.2016  щодо внесення  змін  до  Порядку  розгляду  електронної  петиції,
адресованої Кіровоградській  міській  раді,  її  виконавчому  комітету,
затвердженого рішенням міської ради від 29.03.2016 № 142.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до відома інформацію Бойка С.В.
2. Не підтримувати  електронну  петицію від 17.05.2016  щодо внесення

змін до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої Кіровоградській
міській раді, її виконавчому комітету,  затвердженого рішенням міської ради
від 29.03.2016 № 142.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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10.СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  Грушевському  В.І.  та  Амеліній  Н.В.  безоплатно  у
спільну часкову власність власність земельних ділянок по вул. Тобілевича,
15” (існуючий житловий будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Грушевському В.І. та Амеліній Н.В. безоплатно у спільну часкову власність
власність земельних ділянок по вул. Тобілевича, 15”  (існуючий житловий
будинок).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

11.СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу Червоній Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Ігіта Гаспаряна (Воровського), 58” (існуючий житловий будинок) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Червоній  Н.І.

безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Ігіта  Гаспаряна
(Воровського), 58” (існуючий житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
12.СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Буровій  Н.В.  дозволу  на  розроблення  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Космонавта
Попова,  9,  корп.  2”  (для  розміщення  офісу) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  в  наданні  Буровій  Н.В.  дозволу  на  розроблення  проектів

землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Космонавта
Попова, 9, корп. 2.



12

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Одорожу Н.Н. та групу мешканців житлових будинків по вул. Віктора

Чміленка, 71 та 73, які ознайомили зі зверненням до комісії (додається) та
повідомили членів  комісії  щодо намірів  підприємця  Гарькавого  Ю.О.  про
забудову на зазначеній прибудинковій територій.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити  управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного  середовища  та  управлінню  містобудування  та  архітектури
вивчити  питання  та  терміново  надати  інформацію  заявникам  щодо
відповідності  заявленої  у  зверненні  ситуації  містобудівної  документації
нормативно  —  правовим  актам  та  законності  дій  підприємця
Гарькавого Ю.О.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання ТОВ ,,СКАРБНИЦЯ ЗДОРОВ'Я” дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Степняка
Кравчинського,  6”  (для розміщення комплексу будівель підприємства) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської  ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,СКАРБНИЦЯ  ЗДОРОВ'Я”  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул.  Степняка  Кравчинського,  6” (для  розміщення  комплексу  будівель
підприємства).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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14. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  Яцурі  В.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.
Космонавта  Попова,  28-ж”  (об'єкт  торгівлі-магазин) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Відмовити у передачі Яцурі В.М. в оренду земельної ділянки по вул.

Космонавта Попова, 28-ж.
2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих

органів ради Грабенку О.В. надати розпорядження відповідним виконавчим
органам Кіровоградської міської ради та контролюючим органам здійснити
перевірку,  на  підставі  якої  надати  висновки  щодо  відповідності  чинному
законодавству України положень, викладених в даному проекті рішення.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

15. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  ПАТ  ,,Акціонерний  комерційний  промислово-
інвестиційний банк” в оренду земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15”
(розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних
послуг  та  допоміжних  операцій  (розміщення  гаражів) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  передачі  ПАТ  ,,Акціонерний  комерційний  промислово-

інвестиційний банк” в оренду земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15.
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

16. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про зміну Кудаєву Ю.О. цільового призначення земельної ділянки на
перехресті вулиць Київської та Олени Бур'янової” (будівництво житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  —  для  розміщення  пункту
технічного обслуговування автомобілів),  пояснив його основні положення
та  повідомив  про  негативний  висновок  управління  містобудування  та
архітектури.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  зміні  Кудаєву  Ю.О.  цільового  призначення  земельної

ділянки на перехресті вулиць Київської та Олени Бур'янової.
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
17. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  ФОП Заболотній  В.М.  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Пашутінській,  75”  (панчішна  фабрика) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ФОП  Заболотній  В.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Пашутінській,  75”  (панчішна  фабрика) з  встановленням  терміну
оренди строком на 5 років та орендної плати на рівні 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

18. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  поновлення  ПП  ,,Дельта-Сервіс”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Пацаєва,  25”  (розміщення та обслуговування виробничої
бази) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про поновлення ПП ,,Дельта-

Сервіс”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва,  25”
(розміщення та обслуговування виробничої бази) з встановленням терміну
оренди строком на 5 років та орендної плати на рівні 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
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19. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Преображенській (біля
будинку побуту) право оренди на яку набувається на аукціоні” (розміщення
об'єкту торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Відмовити у затвердженні земельної ділянки по вул. Преображенській

(біля будинку побуту) право оренди на яку набувається на аукціоні.
2. Доручити управлінню містобудування та архітектури, управлінню по

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення надати
інформацію щодо об'єктів торгівлі Новоукраїнським хлібом.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

20. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
24.04.2014 № 3075” (,,Про передачу Зубу В.М. в оренду земельної ділянки по
вул.  Генерала  Родимцева,  83-г”, заміна  площі) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради від

24.04.2014 № 3075  (,,Про передачу Зубу В.М. в оренду земельної ділянки по
вул. Генерала Родимцева, 83-г”).

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  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від
14.07.2015  №  4341  ,,Про  надання  ТОВ  ,,АДК  ІСТЕЙТ”  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м.
Кіровограду”, від 15.04.2010 № 3491 ,,Про надання ТОВ Лисенку С.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул.  Кременчуцькій  (біля  житлового  будинку  №  3)”,  від  14.07.2015  №
4348  ,,Про  надання  Колесник  В.О.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
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земельної ділянки по вул. 40 річчя Перемоги, 56-а”) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської ради ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”
(від  14.07.2015  №  4341  ,,Про  надання  ТОВ  ,,АДК  ІСТЕЙТ”  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м.
Кіровограду”, від 15.04.2010 № 3491 ,,Про надання ТОВ Лисенку С.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул.  Кременчуцькій  (біля  житлового  будинку  №  3)”,  від  14.07.2015  №
4348  ,,Про  надання  Колесник  В.О.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки по вул. 40 річчя Перемоги, 56-а”).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

22. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
14.07.2015  №  4282”  (,,Про  поновлення  ПВФ  ,,СТРІЛЕЦЬКИЙ”  договору
оренди  земельної  ділянки  біля  перехрестя  вул.  Шульгіних  та  просп.
Винниченка”) 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  14.07.2015  №  4282”  (,,Про  поновлення
ПВФ ,,СТРІЛЕЦЬКИЙ” договору оренди земельної ділянки біля перехрестя
вул.  Шульгіних  та  просп.  Винниченка”)  з  встановленням  терміну  оренди
строком на 5 років та орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

23. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Чухарєв,  4  пункти,  3
ділянки) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З  метою  додаткового  опрацювання  відтермінувати  розгляд  проекту

рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО” (потрібен
висновок управління містобудування та архітектури).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

24. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Дозволи  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
громадянам” (Цимбалюк, 7 пунктів, 5 ділянок, існуючі житлові будинки)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Дозволи  на  розроблення

технічної документації із землеустрою громадянам” (Цимбалюк, 7 пунктів,
5 ділянок, існуючі житлові будинки).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

25. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО” (Лашко,
26 пунктів, 24 заявника) 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” (Лашко, 26 пунктів, 24 заявника).
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

26. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради  ,,Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”
(Гладченко, 11 пунктів, 9 ділянок, існуючі житлові будинки) та пояснив
його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради за виключенням пункту 4  ,,Про

передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(Гладченко,  10  пунктів,  8  ділянок,  існуючі  житлові  будинки),  а  саме
(відкласти та додатково вивчити):

,,4. Затвердити Степанову Сергію Миколайовичу  проект землеустрою
щодо  відведення  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Короленка,  4  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

4.1.  Передати  Степанову  Сергію  Миколайовичу  у  власність
земельну  ділянку  (кадастровий  номер  3510100000:06:072:0068)  по
вул.  Короленка,  4  загальною  площею  0,0848  га  (у  тому  числі  по
угіддях:  0,0848 га  – землі  одно-  та двоповерхової  житлової  забудови),  для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд  (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

27. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Передача у власність земельних ділянок громадянам” (Іванченко, 9
пунктів,  7  ділянок, існуючі  житлові  будинки) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  за  виключенням

пунктів 3 та 7 (та відкласти для додаткового вивчення) ,,Передача у власність
земельних ділянок громадянам” (Іванченко, 7 пунктів, 5 ділянок, існуючі
житлові будинки), а саме (додатково вивчити):

,,3. Затвердити Полярушу Сергію Васильовичу технічну документацію
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості),  що  передається  у  власність  по  вул.  Бєлгородській,  20  для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
і споруд (присадибна ділянка). 

3.1.  Передати  Полярушу  Сергію  Васильовичу  у  власність  земельну
ділянку  по  вул.  Бєлгородській,  20  (кадастровий  номер
3510100000:40:319:0040)  загальною  площею  0,0557  га  (у  тому  числі  по
угіддях: 0,0557 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови),  для
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будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд  (присадибна  ділянка),  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови”.

***
,,7.  Затвердити  Фролову  Ігорю  Юрійовичу  та  Пришлюк  Тамарі

Вікторівні  технічну  документацію із  землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну сумісну
власність по вул. Генерала Шумілова, 88  для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

7.1.  Передати  Фролову  Ігорю  Юрійовичу  та  Пришлюк  Тамарі
Вікторівні  у  спільну  сумісну  власність  земельну  ділянку  по  вул.  Генерала
Шумілова,  88   (кадастровий  номер  3510100000:46:373:0074)  загальною
площею  0,0821  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0821  га  –  землі  одно-  та
двоповерхової житлової забудови), для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), за рахунок
земель житлової та громадської забудови”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

28. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  передачу  Коропалову  С.А.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки  по  вул.  Марії  Заньковецької,  20”   та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської  ради ,,Про  передачу  Коропалову  С.А.  безоплатно  у  власність
земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької, 20”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

29. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  припинення  Придніпровському  філіалу  Українському  науково-
дослідному інституту праці права постійного користування по вул. Соборній
(50  років  Жовтня),  7-а”  (адміністративні  приміщення) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення

Придніпровському філіалу Українському науково-дослідному інституту праці
права  постійного  користування  по  вул.  Соборній  (50  років  Жовтня),  7-а”
(адміністративні приміщення).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
30. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про зміну Ткаченку О.О. цільового призначення земельної ділянки по
вул.  Криничуватій,  37”  (будівництво  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд — для розміщення торговельного комплексу) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  зміні  Ткаченку  О.О.  цільового  призначення  земельної

ділянки по вул. Криничуватій, 37.
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

31. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Шевері  М.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія  Коваленка
(у дворі будинку № 9)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Шевері  М.Ф.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

32. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Смірнову  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у
дворі будинку № 9)” та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Смірнову  С.А.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Розгляд питань з 33 по 40 пункти порядку денного даного засідання
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 

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

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


