
Додаткова інформація щодо проведення аудиту діяльності 
виконавчих органів міської ради за період з березня 2006 року по 

31 жовтня 2010 року та інвентаризації земельних ділянок, що перебувають 
у комунальній власності.

Станом на  сьогоднішній день в провадженні Кіровоградського 
окружного адміністративного суду знаходяться справи за позовом прокурора 
міста Кіровограда до Кіровоградської міської ради про скасування рішень 
Кіровоградської міської ради, якими було безоплатно передано у власність та 
оренду громадянам та юридичним особам земельні ділянки в районі 
Підлісного.

Так прокурор просить суд визнати протиправними та скасувати рішення 
Кіровоградської міської ради :

- № 1247 від 16.09.2008р. «Про передачу у власність земельних 
ділянок в районі проїзду Підлісного». Вищевказаним рішенням ради 
затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок площею 6600 кв.м. На вищевказане рішення 
Кіровоградської міської ради прокурором міста Кіровограда було 
внесено протести. Кіровоградською міською радою було 
відмовлено в його задоволенні. Після чого прокурор звернувся до 
суду.

- № 1551 від 06.11.2008р. «Про передачу у власність земельних 
ділянок в районі проїзду Підлісного». Вищевказаним рішенням ради 
затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок площею 1,5 га. На вищевказане рішення Кіровоградської 
міської ради прокурором міста Кіровограда було внесено протести.

Кіровоградською міською радою було відмовлено в його 
задоволенні. Після чого прокурор звернувся до суду. Дане рішення 
скасовано на підставі постанови Кіровоградського адміністративного 
суду від 24.12.2010 р. але воно не вступило в законну силу, оскільки 
оскаржено Турчиновим О.В.

- № 1560 від 06.011.2008р «Про передачу у власність земельних 
ділянок в районі проїзду Підлісного». Вищевказаним рішенням ради 
затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок площею 12,54 га. На вищевказане рішення Кіровоградської 
міської ради прокурором міста Кіровограда було внесено протести.

Кіровоградською міською радою було відмовлено в його 
задоволенні. Після чого прокурор звернувся до суду.



Прокурор вважає, що оскаржені рішення Кіровоградської міською 
радою було прийнято всупереч ст. 21 Закону України «Про основи 
містобудування», ст. 12 Закону України «Про планування і забудову 
територій», ст. 83 Земельного кодексу України, оскільки  вибір земельних 
ділянок для містобудівних потреб здійснюється на підставі затвердженої 
містобудівної документації та територія передбачених земельних ділянок 
переданих у власність генеральним планом міста Кіровограда передбачена, 
як територія зелених насаджень.

Рішенням Кіровоградської  обласної ради від 19 червня 2009 року 
№ 721 «Про зміну у мережі території і об’єктів природно-заповідного фонду 
області» оголошено територію зеленого соснового масиву в районі 
вул. Лісопаркової, що знаходиться у м. Кіровограді такою, що належить до 
природно-заповідного фонду місцевого значення.

В свою чергу виконавчими органами підготовлено проект рішення на 
засідання Кіровоградської міської ради про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території 
природно-заповідного фонду місцевого значення «Зелений сосновий масив в 
районі вул. Лісопарковій», орієнтовно  площею 30, га.

Голова комісії                                                              Дзядух В.О.


