
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  11
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

06 квітня 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: Бойко С.В. - секретар 
Кіровоградської міської ради,

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

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

Мездрін В.М. - начальник управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради,

Присутні: Танцюра В.В. - радник 
міського голови з питань учасників 
антитерористичної операції,

Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.
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Порядок денний

Питання з 1 по 43 пункт доповідає начальник управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської Владов Р.П.

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Іщенку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі будинку №11/11,
корп. 3)” (учасник АТО)

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПП  ,,СТ-СЕРВІС”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Можайського” 

3. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 65), право
оренди на яку набувається на аукціоні” 

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  відмову
у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок по м. Кіровограду” (Грач, 8 пунктів, 7 заявників)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ  ,,СКАНДИНАВІАН  ХАУС”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни  цільового
призначення по вул. Кропивницького (біля ресторану ,,Вечірній”) 

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Полтавській  (між  будинками  вул.  Євгена  Маланюка,  28
та вул. Полтавська, 32)
Учасники АТО (приватний сектор)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок  учасникам  та  членам  сімей  загиблих  учасників  АТО”
(Карпа, 4 пункти, 3 заявника) 

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Гриньков,  20  пунктів,
18 заявників)
Приватний сектор (дозволи)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок” (Катані, 14 пунктів, 13 домоволодінь)

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Чернезі В.З. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)” (садівництво) 
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11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Чорній Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)” (садівництво) 
Приватний сектор (дозволи, майно)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”
(Литвиненко, 21 пункт, 19 заявників)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Войтяновій  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки  по вул. Вячеслава Чорновола, 37/76”
Приватний сектор (передача, вільні)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Жабському  Д.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  на  перехресті
вулиць Народної та Суліми” (житловий будинок)

15. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Чернишевій  Г.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  на  перехресті
вулиць Народної та Суліми” (житловий будинок)

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Дуднік  А.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Якуба
Колоса, 1/2” (житловий будинок)
Приватний сектор (передача, майно)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Сенченко,  11  пунктів,
9 заявників) 
Аукціони (дозволи)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (50 років Жовтня)
(біля  будинку  №  36)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(будівництво та обслуговування будівель торгівлі)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (50 років Жовтня)
(біля будинку № 36) право оренди на яку набувається на аукціоні (0,0027 га)”
(будівництво та обслуговування будівель торгівлі)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (50 років Жовтня)
(біля  будинку  №  14)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні
(0,0180 га)”(для розміщення адміністративно-комерційного комплексу)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 15)
право  власності  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (для  розміщення
адміністративно-комерційного комплексу)
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Викуп
22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Преображенській (в торгівельному комплексі)”  (Березовський О.В.,
об'єкт торгівлі)
Оренда (дозволи) 

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Заблодській  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева,  100”
(офісно-торгівельне приміщення)
Оренда (передача) 

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ФОП  Тимофієнко  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Андріївській, 16-є” (магазин)
Гаражі (дозволи)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Борисенкову  В.І.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля будинку № 13, корп. 2)”

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Пухкому  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Андріївській (біля  будинку  №16)”
(учасник АТО)

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Марущаку  Я.Д.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Івана  Похитонова  (вул.  Радянська)
(біля будинку №140)” 

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Вовку О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги (біля  будинку  №20)” (учасник
бойових дій)

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Корінному  С.С,  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 4, корп. 2)”
(учасник бойових дій)

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Височині  О.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Ціолковського (біля будинку № 1-г)”
(мати загиблого в АТО)

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Бодяловій  К.К.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги (біля  будинку  №  6)”
(ветеран війни-інвалід І групи)
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Гаражі (передача)
32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Нікішаєву  Л.Л.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Кропивницького (біля будинку, 7, корп. 1)” (учасник бойових дій)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Блищику  О.А.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по пров. Училищному (біля будинку, 6)” (учасник бойових дій)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Будніковій В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 20 років
Міліції” 

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Профатилу О.В. в оренду  земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського
(біля будинку, 12-а)”
Постійне користування (дозвіл)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Управлінню  Міністерства  внутрішніх  справ  України  в  Кіровоградській
області  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  в  постійне  користування  по  вул.  Габдрахманова,  1-а”
(адміністративна та господарська будівлі)

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кіровоградській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС дозволу
на розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
меж  земельної  ділянки  в  натурі  по  вул.  Глінки,  2” (адміністративний
будинок)
Внесення змін

38. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  04.06.2015  №  4187”
(,,Про надання ПрАТ ,,ПАЛЯНИЦЯ” дозволу на передачу земельних ділянок
в  суборенду  по  місту  Кіровограду”) (заміна  кадастрового  номеру,
торгівельний кіоск)

39. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради” (від  04  червня  2015  року
№  4178  ,,Про  надання  Тухачевському  В.М.  та  Когутяг  Л.Л.  дозволу
на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою”,  від  23  лютого
2016  року  №  118  ,,Про  надання  громадянам  дозволів  на  розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  в  садових  товариствах”,
від  29  вересня  2015  року  №  118  ,,Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  02  вересня  2010  року  №  3739”,
від  20.11.2013  р.  № 2563  ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Великій
Пермській, 11/2 та по вул. Великій пермській, 11-а”, від 23 лютого 2016 року
№  116  ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”) (технічні помилки)
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Зміна цільового призначення
40. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну

Шамардіну С.І.  цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала
Родимцева, 1” (житловий будинок на будівлі торгівлі) 

41. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Андреєвій В.С. та Захаровій Є.Ю. цільового призначення земельної ділянки
по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля будинку № 37/16)” (гаражі -
на комерційні потреби)

42. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Волковій С.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Садовій, 9” 

43. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Швець В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія  Тарковського
(між будинками № 16/3 та № 12/4)”

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

відповідно до листів від 04.04.2016 № 300 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. 
ВИСТУПИЛИ:

Владов  Р.П.  вніс  пропозиції  включити  до  порядку  денного  комісії
наступні питання (додаються), а саме:

Про  надання  ПП  ,,СТ-СЕРВІС”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Можайського;

Про затвердження земельної  ділянки по  вул.  Великій  Перспективній
(біля будинку № 65), право оренди на яку набувається на аукціоні;

Про надання ПАТ ,,СКАНДИНАВІАН ХАУС” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни
цільового призначення по вул. Кропивницького (біля ресторану ,,Вечірній”); 

Про  поновлення  ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Полтавській  (між  будинками  вул.  Євгена  Маланюка,  28
та вул. Полтавська, 32);

Про  передачу  Волковій  С.Г.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Садовій, 9;

Про надання Швець В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія  Тарковського
(між будинками № 16/3 та № 12/4).

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 04.04.2016 № 300 управління земельних відносин
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та охорони навколишнього природного середовища з урахуванням наступних
питань (додаються):

Про  надання  ПП  ,,СТ-СЕРВІС”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Можайського;

Про затвердження земельної  ділянки по  вул.  Великій  Перспективній
(біля будинку № 65), право оренди на яку набувається на аукціоні;

Про надання ПАТ ,,СКАНДИНАВІАН ХАУС” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни
цільового призначення по вул. Кропивницького (біля ресторану ,,Вечірній”); 

Про  поновлення  ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Полтавській  (між  будинками  вул.  Євгена  Маланюка,  28
та вул. Полтавська, 32);

Про  передачу  Волковій  С.Г.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Садовій, 9;

Про надання Швець В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія  Тарковського
(між будинками № 16/3 та № 12/4).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Іщенку  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній (у дворі будинку №11/11, корп. 3)” (учасник АТО) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської  ради ,,Про  надання  Іщенку  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній (у дворі будинку №11/11, корп. 3)” (учасник АТО).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  ПП  ,,СТ-СЕРВІС”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Можайського”
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Перенести до узгодження юридичних нюансів розгляд проекту рішення
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міської  ради ,,Про  надання  ПП  ,,СТ-СЕРВІС”  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Можайського”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній
(біля  будинку  №  65),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Перенести до узгодження юридичних нюансів розгляд проекту рішення
міської  ради  ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній  (біля  будинку  №  65),  право  оренди  на  яку  набувається
на аукціоні”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради  ,,Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок по м.  Кіровограду” (Грач,  8  пунктів,
7 заявників) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про відмову у наданні дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по м. Кіровограду” (Грач, 8 пунктів, 7 заявників).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
***

До роботи комісії долучився Дрига В.В.
***

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

ради  ,,Про  надання  ПАТ  ,,СКАНДИНАВІАН  ХАУС”  дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
шляхом  зміни  цільового  призначення  по  вул.  Кропивницького
(біля ресторану ,,Вечірній”) та пояснив його основні положення.
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ВИСТУПИЛИ:
Мездрін  В.М.  зазначив,  що  відповідно  до  висновку  управління

містобудування  та  архітектури  від  14.11.2006  №  5064  заборонено  зміну
цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(біля ресторану ,,Вечірній”).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у  наданні  ПАТ  ,,СКАНДИНАВІАН  ХАУС”  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
шляхом  зміни  цільового  призначення  по  вул.  Кропивницького
(біля ресторану ,,Вечірній”).

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

Рішення прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Полтавській  (між  будинками  вул.  Євгена  Маланюка,  28
та вул. Полтавська, 32)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Полтавській  (між  будинками  вул.  Євгена  Маланюка,  28
та вул. Полтавська, 32) з встановленням терміну оренди строком на 10 років
та  розміру орендної  плати на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

7. 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  та  членам  сімей  загиблих
учасників  АТО” (Карпа,  4  пункти,  3  заявника) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на



10

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам  та  членам  сімей  загиблих  учасників  АТО” (Карпа,  4  пункти,
3 заявника).

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

Рішення прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”
(Гриньков, 20 пунктів, 18 заявників) 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” (Гриньков, 20 пунктів, 18 заявників).

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

Рішення прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок”  (Катані,  14  пунктів,  13 домоволодінь) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок”
(Катані, 14 пунктів, 13 домоволодінь).

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

Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Чернезі  В.З.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Цілинній
(біля будинку № 50)” (садівництво) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Чернезі  В.З.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)” (садівництво).

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

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

ради ,,Про надання Чорній Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)”
(садівництво) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Чорній  Н.І.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)” (садівництво).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  громадянам”  (Литвиненко,  21  пункт,  19  заявників)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів
на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам”
(Литвиненко, 21 пункт, 19 заявників).

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

Рішення прийнято.
ВИСТУПИЛИ:

Владов  Р.П.  ознайомив  членів  комісії  з  листом,  підготовленим
управлінням  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища  Кіровоградської  міської  ради  до  управління  Держгеокадастру
у  Кіровоградському  районі  Кіровоградської  області  стосовно  дотримання
пункту  3  прикінцевих  та  перехідних  положень  Закону  України  ,,Про
Державний земельний кадастр”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Члени комісії підтримали ініціативу начальника управління  земельних

відносин та охорони навколишнього природного середовища Кіровоградської
міської ради.

***
Шамардін О.С. залишив засідання комісії.

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

ради ,,Про  надання  Войтяновій  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вячеслава
Чорновола, 37/76” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення

міської ради ,,Про надання Войтяновій О.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вячеслава
Чорновола, 37/76” (надати фото).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Жабському  Д.В.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки  на  перехресті  вулиць  Народної  та  Суліми”  (житловий  будинок)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Жабському Д.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  на  перехресті  вулиць  Народної
та Суліми” (житловий будинок). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Чернишевій  Г.В.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки  на  перехресті  вулиць  Народної  та  Суліми” (житловий  будинок)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Чернишевій Г.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  на  перехресті  вулиць  Народної
та Суліми” (житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

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

ради ,,Про передачу Дуднік А.М. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Якуба Колоса,  1/2” (житловий будинок) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської ради ,,Про передачу Дуднік А.М. безоплатно у власність земельної
ділянки по вул. Якуба Колоса, 1/2” (житловий будинок). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
17. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам” (Сенченко,
11 пунктів, 9 заявників) 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 громадянам” (Сенченко, 11 пунктів, 9 заявників). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній
(50  років  Жовтня)  (біля  будинку  № 36)  право  оренди  на  яку  набувається
на аукціоні” (будівництво та обслуговування будівель торгівлі) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки  по  вул.  Соборній  (50  років  Жовтня)  (біля  будинку  №  36)  право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (будівництво та обслуговування
будівель торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 6 (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.  Соборній
(50  років  Жовтня)  (біля  будинку  № 36)  право  оренди  на  яку  набувається
на аукціоні (0,0027 га)” (будівництво та обслуговування будівель торгівлі)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки  по  вул.  Соборній  (50  років  Жовтня)  (біля  будинку  №  36)  право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні  (0,0027  га)”  (будівництво
та обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній
(50 років Жовтня) (біля будинку № 14) право оренди на яку набувається на
аукціоні  (0,0180  га)”  (для  розміщення  адміністративно-комерційного
комплексу) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки  по  вул.  Соборній  (50  років  Жовтня)  (біля  будинку  №  14)
право оренди на яку набувається на аукціоні (0,0180 га)”  (для розміщення
адміністративно-комерційного комплексу).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку
№ 15)  право  власності  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (для  розміщення
адміністративно-комерційного  комплексу) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки  по  вул.  Шевченка  (біля  будинку  №  15)  право  власності  на  яку
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набувається на аукціоні”  (для розміщення адміністративно-комерційного
комплексу).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (в  торгівельному  комплексі)”
(Березовський О.В., об'єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської  ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової
оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (в  торгівельному
комплексі)” (Березовський О.В., об'єкт торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Заблодській  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева, 100” (офісно-торгівельне приміщення) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської ради ,,Про надання Заблодській О.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева, 100” (офісно-торгівельне приміщення). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  ФОП  Тимофієнко  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Андріївській, 16-є” (магазин) та пояснив його основні положення.

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

Тимофієнко  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Андріївській,  16-є”
(магазин). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
25. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Борисенкову  В.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова
(біля будинку № 13, корп. 2)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Борисенкову В.І.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 2)” 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
26. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Пухкому  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Андріївській
(біля будинку № 16)” (учасник АТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

У  зв'язку  з  невідповідністю 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
відмовити  у  наданні  Пухкому  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Андріївській
(біля будинку № 16).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
27. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Марущаку  Я.Д.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова
(вул. Радянська) (біля будинку № 140)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Відмовити у наданні Марущаку Я.Д. дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова
(вул. Радянська) (біля будинку № 140). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
28. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про надання Вовку О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 20)”
(учасник бойових дій) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у наданні ,,Про надання Вовку О.О. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по просп. Перемоги (біля будинку № 20)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
29. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Корінному  С.С,  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля будинку № 4, корп. 2)” (учасник бойових дій) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у наданні Корінному С.С, дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля будинку № 4, корп. 2).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
30. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Височині  О.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Ціолковського
(біля  будинку  № 1-г)” (мати загиблого  в  АТО) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
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міської ради ,,Про надання Височині О.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Ціолковського
(біля будинку № 1-г)” (мати загиблого в АТО).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
31. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Бодяловій  К.К.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 6)” (ветеран війни-інвалід І групи) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у наданні  Бодяловій К.К.  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 6).

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Нікішаєву  Л.Л.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку, 7, корп. 1)” (учасник бойових
дій) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Нікішаєву Л.Л.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(біля будинку, 7, корп. 1)” (учасник бойових дій). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Блищику О.А. безоплатно у власність земельної ділянки
по пров. Училищному (біля будинку, 6)”  (учасник бойових дій) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Відмовити у  передачі Блищику О.А. безоплатно у власність земельної

ділянки по пров. Училищному (біля будинку, 6). 
Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Будніковій В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. 20 років Міліції” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Будніковій В.Г.

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 20 років Міліції”. 
Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
35. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Профатилу  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку, 12-а)”  та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у передачі Профатилу О.В. в оренду земельної ділянки по
вул. Арсенія Тарковського (біля будинку, 12-а).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
36. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради  ,,Про  надання  Управлінню  Міністерства  внутрішніх  справ  України
в  Кіровоградській  області  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  постійне  користування
по  вул.  Габдрахманова,  1-а”  (адміністративна  та  господарська  будівлі)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  Управлінню
Міністерства внутрішніх справ України в Кіровоградській області  дозволу
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на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
в постійне користування по вул. Габдрахманова, 1-а” (адміністративна та
господарська будівлі). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
37. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Кіровоградській  об'єднаній  державній  податковій
інспекції  ГУ  ДФС  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі
по  вул.  Глінки,  2” (адміністративний будинок) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Кіровоградській
об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС дозволу на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж земельної
ділянки в натурі по вул. Глінки, 2” (адміністративний будинок).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
38. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  04.06.2015  №  4187”  (,,Про  надання  ПрАТ  ,,ПАЛЯНИЦЯ”  дозволу
на передачу земельних ділянок в суборенду по місту Кіровограду”) (заміна
кадастрового  номеру,  торгівельний  кіоск) 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  04.06.2015  №  4187”  (,,Про  надання
ПрАТ  ,,ПАЛЯНИЦЯ”  дозволу  на  передачу  земельних  ділянок  в  суборенду
по місту Кіровограду”) (заміна кадастрового номеру, торгівельний кіоск). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
39. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради”
(від  04  червня  2015  року  №  4178  ,,Про  надання  Тухачевському  В.М.
та  Когутяг  Л.Л.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
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із землеустрою”, від 23 лютого 2016 року № 118 ,,Про надання громадянам
дозволів на розроблення технічної документації  із  землеустрою в садових
товариствах”,  від  29  вересня  2015  року  №  118  ,,Про  внесення  змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  02  вересня  2010  року
№ 3739”,від  20.11.2013  р.  № 2563  ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Великій
Пермській, 11/2 та по вул. Великій пермській, 11-а”, від 23 лютого 2016 року
№  116  ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”) (технічні помилки) 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  04  червня  2015  року  №  4178
,,Про надання Тухачевському В.М. та Когутяг Л.Л. дозволу на розроблення
технічної документації  із  землеустрою”, від 23 лютого 2016 року № 118
,,Про надання громадянам дозволів на розроблення технічної документації
із  землеустрою в садових товариствах”, від 29 вересня 2015 року № 118
,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 02 вересня
2010  року  №  3739”,від  20.11.2013  р.  №  2563  ,,Про  надання  дозволів
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
по  вул.  Великій  Пермській,  11/2  та  по  вул.  Великій  пермській,  11-а”,
від  23  лютого  2016  року  №  116  ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність
земельних ділянок громадянам”) (технічні помилки). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
40. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про зміну Шамардіну С.І.  цільового призначення земельної ділянки
по вул.  Генерала Родимцева,  1”  (житловий будинок на будівлі  торгівлі)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  зміну  Шамардіну  С.І.
цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева,  1”
(житловий будинок на будівлі торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
41. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про зміну Андреєвій В.С. та Захаровій Є.Ю. цільового призначення
земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля будинку
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№  37/16)”  (гаражі  -  на комерційні  потреби) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  зміну  Андреєвій  В.С.
та  Захаровій  Є.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля будинку № 37/16)” (гаражі -
на комерційні потреби).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
42. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Волковій  С.Г.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Садовій, 9” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Волковій  С.Г.
в оренду земельної ділянки по вул. Садовій, 9”. 

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
43. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Швець  В.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія
Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4)” та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Швець  В.О.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії В.Дрига


