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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  12
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

13 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,

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

Мездрін В.М. - начальник 
управління містобудування та 
архітектури,

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

Питання з 1 по 39 пункт доповідає начальник управління земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради Владов Р.П.

Учасники АТО (дозволи)
1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок” (Зимбіцький, 5 ділянок)

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Насіковському  І.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля
будинку № 20, корп. 4)” (ветеран війни, інвалід І групи)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 48/65”
Учасники АТО (приватний сектор)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у
власність  земельних ділянок  учасникам АТО”  (Можному,  13  пунктів,  11
заявників)
Приватний сектор (дозволи)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шаповалу  Ю.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Верхньовеселому  (між  будинками
№ 2-з та № 2)” (житловий будинок, вільна ділянка) 

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Мерещенку  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної  ділянки по вул.  Яворницького (біля  будинку № 11)”
(садівництво)
Приватний сектор (дозволи, майно)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”
(Курікова, 12 пунктів, 10 заявників)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Войтяновій  О.В.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою по вул. Вячеслава Чорновола, 37/76” 
Приватний сектор (передача, майно)

9. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
Гаєвській  В.В.,  Кухар  М.І.  та  Кухар  Т.В.  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Дніпровській, 52”
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Садові товариства (дозволи)
10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок  громадянам  в  садових  товариствах”  (Хейдер,  10  пунктів,
9 заявників)
Садові товариства (передача)

11. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу у
власність  земельних  ділянок  в  садових  товариствах”  (Голобородько,
9 пунктів, 7 ділянок)
Гаражі (дозволи)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Серчанському  А.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (просп. Правди) (біля
будинку № 3, корп. 3)” (учасник АТО) 

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Вівчаренко  Р.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля  будинку  №  6)”
(учасник АТО)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Осадчуку  С.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Гоголя  (біля  будинку  №  122)”
(учасник АТО)

15. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Бевзенку Є.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки по  вул.  Кропивницького (біля  будинку  № 12,  корп.  2)”
(учасник бойових дій)

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Сєрікову В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 2)”
(учасник бойових дій)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Савчуку М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)” (інвалід ІІ групи,
учасник ВВВ)
Гаражі (передача)

18. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам  для  будівництва
індивідуальних гаражів” (Бузько, 15 пунктів, 13 земельних ділянок)

19. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
безоплатно  в  оренду  земельних  ділянок  громадянам  для  будівництва
індивідуальних гаражів” (Халік, 14 пунктів, 10 земельних ділянок)
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Відмова учасникам АТО
20. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про відмову у

наданні  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок по вул. Садовій” (житлові будинки)

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

Апостоловій  Т.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Тургенєва” (офісних приміщень)

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПП ,,Кіровоградський Киснево-роздавальний центр” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Аерофлотській,  28-а”  (для  створення  озеленених  територій
загального користування)

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ ,,УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”  (для розміщення та
експлуатації інших технічних засобів зв'язку)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки
по вул. Покровській, 12-б” (виробничі приміщення)
Оренда (передача) 

25. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельних  ділянок
по вул. Промисловій” (будівлі і споруди об'єктів передачі електричної та
теплової енергії)
Оренда (поновлення)

26. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Черевку  М.М.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 160” (розміщення адміністративно-виробничих приміщень)

27. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Крупченко  Л.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Добровольського, 13-а” (розміщення літнього майданчика-кафе)
Зміна цільового призначення

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Томенку  Ю.С.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по пров. Курінному, 62” (ведення селянського господарства на будівництво
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд)

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Докіну Д.Ю. цільового призначення земельної ділянки по вул. Поповича, 17”
(будівництво житлового будинку на будівництво гаража)
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Аукціони (дозволи)
30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля будинку
№ 32) право оренди на яку набувається на аукціоні” (будівництво магазину)
Припинення договорів оренди землі

31. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ТОВ  ,,ЗОЛОТИЙ  ХОТЕЙ”  права  користування  земельною  ділянкою
по вул. Куйбишева, 1-в” 
Внесення змін

32. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23.02.2016  №  115”
(,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”)
(приватний житловий будинок)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
релігійній  організації  ,,Релігійна  громада  (парафія)  Вірменської
Апостольської  церкви  м.Кіровограда  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Михайлівській
(Кірова) (за хлібзаводом)”

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Турчинович  С.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5, буд. 21-а”

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Автолюбителів  (напроти
таксомоторного парку право власності на яку набувається на аукціоні”

36. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Заднєпряному  А.Г.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Московській”

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Яковенко  А.В.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вулю Заміській, 2”

38. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ФОП  Овечку  В.С.  Дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”

39. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ВСФ  ,,КІРОВОГРАД-КРАЗ-СЕРВІС”  ЛТД  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки
по вул. Тореза, 27-а”

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

відповідно до листа від 12.04.2016 № 332 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. 
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ВИСТУПИЛИ:
Владов Р.П.  вніс  пропозицію -  включити до порядку денного комісії

наступні питання (додаються), а саме:
про  надання  релігійній  організації  ,,Релігійна  громада  (парафія)

Вірменської  Апостольської  церкви  м.Кіровограда  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Михайлівській (Кірова) (за хлібзаводом);

про  надання  Турчинович  С.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5, буд. 21-а;

про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 48/65;

про затвердження земельної ділянки по вул. Автолюбителів (напроти
таксомоторного парку право власності на яку набувається на аукціоні;

про поновлення ФОП Заднєпряному А.Г.  договору  оренди земельної
ділянки по вул. Московській (на Лелеківському кладовищі);

Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Яковенко А.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”

      Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про надання
ФОП  Овечку  В.С.  Дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”

Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ВСФ  ,,КІРОВОГРАД-КРАЗ-СЕРВІС”  ЛТД  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки
по вул. Тореза, 27-а”

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 12.04.2016 № 332 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища  з  урахуванням наступних
питань:

про  надання  релігійній  організації  ,,Релігійна  громада  (парафія)
Вірменської  Апостольської  церкви  м.Кіровограда  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Михайлівській (Кірова) (за хлібзаводом);

про  надання  Турчинович  С.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5, буд. 21-а;

про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
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по вул. Преображенській, 48/65;
про затвердження земельної ділянки по вул. Автолюбителів (напроти

таксомоторного парку право власності на яку набувається на аукціоні;
про поновлення ФОП Заднєпряному А.Г.  договору  оренди земельної

ділянки по вул. Московській (на Лелеківському кладовищі);
Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Яковенко А.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”

      Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про надання
ФОП  Овечку  В.С.  Дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”

Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ВСФ  ,,КІРОВОГРАД-КРАЗ-СЕРВІС”  ЛТД  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки
по вул. Тореза, 27-а”.

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

Рішення прийнято.
СЛУХАЛИ:

Деркаченка  Ю.О.,  який  звернув  увагу  членів  комісії  на  те,  що
в  управлінні   земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища  є  ряд  питань  про  регулювання  земельних  відносин,  які  були
раніше  зняті  постійною  комісією  з  питань  архітектури,  будівництва  та
регулювання земельних відносин (шостого скликання). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Переглянути питання щодо регулювання земельних відносин, які  були
раніше  зняті  постійною  комісією  з  питань  архітектури,  будівництва  та
регулювання земельних відносин (шостого скликання). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок”  (Зимбіцький,  5  ділянок) та  пояснив  його
основні положення.
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ВИСТУПИЛИ:
Мездрін В.М. зазначив, що потрібно уточнити не належить до пам'яток

архітектури земельна ділянка по пров. Санаторному (біля будинку № 27).
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  за  виключенням  пункту  1  проект  рішення  міської  ради

,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок” (Зимбіцький, 5 ділянок).

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури звернутися до
управління охорони культури і спадщини Кіровоградської обласної державної
адміністрації щодо статусу  земельної  ділянки  по  пров.  Санаторному  (біля
будинку № 27).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Насіковському  І.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній
(Жовтневої революції) (біля будинку № 20, корп. 4)” (ветеран війни, інвалід
І групи) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Насіковському І.Ф.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  вул.  Вокзальній  (Жовтневої  революції)  (біля  будинку  №  20,
корп. 4)” (ветеран війни, інвалід І групи).

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 1,
Рішення прийнято.

***
Капітонов С.І. залишив засідання комісії.

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

ради ,,Про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 48/65” та наголосив, що дозвіл надається без зміни
цільового призначення.

ВИСТУПИЛИ:
Деркаченко  Ю.О.,  Мездрін  В.М.,  зауважили  щодо  невідповідності

чинному  законодавству  України  початку  будівництва  житлового  будинку,
а також виділення земельної ділянки для такого будівництва

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Вагжанову Ю.О.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Преображенській, 48/65, без зміни цільового призначення”.

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

***
Капітонов С.І. долучився до засідання комісії.

***

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

ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”
(Можному, 13 пунктів, 11 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” (Можному, 13 пунктів, 11 заявників).
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Результати голосування:
„за” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Шаповалу  Ю.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому
(між  будинками  №  2-з  та  №  2)”  (житловий  будинок,  вільна  ділянка)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Шаповалу Ю.Л.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  пров.  Верхньовеселому  (між  будинками  №  2-з  та  №  2)”
(житловий будинок, вільна ділянка).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Мерещенку  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля
будинку № 11)” (садівництво) 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 Мерещенку В.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля
будинку № 11)” (садівництво).

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

Рішення прийнято.

***
Капітонов С.І. залишив засідання комісії.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою громадянам” (Курікова, 12 пунктів, 10 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” (Курікова,
12 пунктів, 10 заявників).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Войтяновій  О.В.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  по  вул.  Вячеслава  Чорновола,  37/76”
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Войтяновій О.В.

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
по вул. Вячеслава Чорновола, 37/76”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження Гаєвській В.В., Кухар М.І. та Кухар Т.В. технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
по вул. Дніпровській, 52” та пояснив його основні положення.

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

Гаєвській  В.В.,  Кухар  М.І.  та  Кухар  Т.В.  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Дніпровській, 52”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах”  (Хейдер,
10 пунктів, 9 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  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам  в  садових  товариствах”  (Хейдер,  10  пунктів,
9 заявників).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”
(Голобородько, 9 пунктів, 7 ділянок) 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  в  садових  товариствах”  (Голобородько,
9 пунктів, 7 ділянок).

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

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

ради ,,Про  надання  Серчанському  А.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по вул.  Євгена  Тельнова
(просп. Правди) (біля будинку № 3, корп. 3)” (учасник АТО)  та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити надання Серчанському А.Ю. дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по вул.  Євгена  Тельнова
(просп.  Правди)  (біля  будинку  № 3,  корп.  3)  — 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” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Вівчаренко  Р.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля
будинку № 6)” (учасник АТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  надання  Вівчаренко  Р.В.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля
будинку № 6) — 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” – 6 (одноголосно).

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

ради ,,Про  надання  Осадчуку  С.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку
№ 122)” (учасник АТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  надання  Осадчуку  С.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку
№  122)  —  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” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Бевзенку  Є.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(біля будинку № 12, корп. 2)” (учасник бойових дій) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  наданні  Бевзенку  Є.О.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(біля  будинку  №  12,  корп.  2) —  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” – 6 (одноголосно).

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

ради ,,Про  надання  Сєрікову  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія
Тарковського (біля будинку № 16, корп. 2)” (учасник бойових дій) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  наданні  Сєрікову  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія
Тарковського (біля  будинку  №  16,  корп.  2)  —  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” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Савчуку  М.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова (біля
будинку № 15)” (інвалід ІІ групи, учасник ВВВ) 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  Савчуку М.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова (біля
будинку № 15)” (надати фото). 

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

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

ради  ,,Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам
для будівництва індивідуальних гаражів” (Бузько, 15 пунктів, 13 земельних
ділянок) та пояснив його основні положення.

ВИСТУПИЛИ:
Бєлов В.В. запропонував розглянути зазначений проект рішення по

пунктах.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити пункти 1 та 2 проекту рішення міської ради  ,,Про передачу

безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам  для  будівництва
індивідуальних гаражів” (Бузько, 15 пунктів, 13 земельних ділянок), а саме:

,,1.  Затвердити  Бузьку  Олександру  Дмитровичу  проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  загальною  площею  0,0095  га
по  вул.  Ціолковського  безоплатно  у  власність  для  будівництва
індивідуального гаража.

1.1. Передати Бузьку Олександру Дмитровичу безоплатно у власність
земельну  ділянку  (кадастровий  №  3510100000:06:054:0076)
по  вул.  Ціолковського  загальною  площею  0,0095  га  (в  тому  числі  по
угіддях:  0,0095  га  –  інші  землі,  які  використовуються  для  транспорту  та
зв'язку) для будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової
та громадської забудови.

2.  Затвердити  Бузько  Юлії  Яшарівні  проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  загальною  площею  0,0095  га
по  вул.  Ціолковського  безоплатно  у  власність  для  будівництва
індивідуального гаража.

2.1. Передати Бузько Юлії Яшарівні безоплатно у власність земельну
ділянку  (кадастровий  №  3510100000:06:054:0077)  по  вул.  Ціолковського
загальною площею 0,0095 га (в тому числі по угіддях: 0,0095 га – інші землі,
які  використовуються  для  транспорту  та  зв'язку)  для  будівництва
індивідуального гаража за рахунок земель житлової та громадської забудови”.

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

Рішення прийнято.

2.  Погодити  пункти  3  та  4  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам  для
будівництва  індивідуальних  гаражів”  (Бузько,  15  пунктів,  13  земельних
ділянок), а саме:
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,,3.  Затвердити  Скибіцькій  Світлані  Пантіліївні  проект  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  загальною  площею  0,0095  га
по  вул.  Ціолковського  безоплатно  у  власність  для  будівництва
індивідуального гаража.

3.1. Передати Скибіцькій Світлані Пантіліївні безоплатно у власність
земельну  ділянку  (кадастровий  №  3510100000:06:054:0075)
по  вул.  Ціолковського  загальною  площею  0,0095  га  (в  тому  числі  по
угіддях:  0,0095  га  –  інші  землі,  які  використовуються  для  транспорту  та
зв'язку) для будівництва індивідуального гаража за рахунок земель житлової
та громадської забудови.

4. Затвердити Цуркану Олександру Анатолійовичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  загальною  площею  0,0042  га
по  вул.  Курганній  (напроти  будинку  №  17)  безоплатно  у  власність  для
будівництва індивідуального гаража.

4.1.  Передати  Цуркану  Олександру  Анатолійовичу  безоплатно  у
власність  земельну  ділянку  (кадастровий  №  3510100000:41:342:0052)
по вул. Курганній (напроти будинку № 17) загальною площею 0,0042 га (в
тому  числі  по  угіддях:  0,0042  га  –  інші  землі,  які  використовуються  для
транспорту та зв'язку) для будівництва індивідуального гаража за рахунок
земель житлової та громадської забудови”.

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

Рішення прийнято.

3.  Погодити пункт 5  проекту рішення міської ради  ,,Про передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам  для  будівництва
індивідуальних гаражів” (Бузько, 15 пунктів, 13 земельних ділянок), а саме:

,,5.  Затвердити  Ніколенку  Володимиру  Олександровичу  проект
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  загальною  
площею  0,0021  га  по  вул.  Курганній  (біля  огорожі  ЗАТ  НВП  «Радій»)
безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража.

5.1. Передати Ніколенку Володимиру Олександровичу безоплатно у
власність  земельну  ділянку  (кадастровий  №  3510100000:41:342:0050)
по вул. Курганній (біля огорожі ЗАТ НВП ,,Радій”) загальною площею 0,0021
га (в тому числі по угіддях: 0,0021 га – інші землі, які використовуються для
транспорту та зв'язку) для будівництва індивідуального гаража за рахунок
земель житлової та громадської забудови”.

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

Рішення прийнято.
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4. З метою додаткового вивчення відкласти розгляд пунктів 6 — 14
проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність
земельних  ділянок  громадянам  для  будівництва  індивідуальних  гаражів”
(Бузько, 15 пунктів, 13 земельних ділянок).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу безоплатно в оренду земельних ділянок громадянам для
будівництва  індивідуальних  гаражів”  (Халік,  14  пунктів,  10  земельних
ділянок) 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  безоплатно  в  оренду  земельних  ділянок
громадянам для будівництва індивідуальних гаражів”. 

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

Рішення прийнято.

20. 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 вул. Садовій” (житлові будинки) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  відмову  у

наданні  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок по вул. Садовій”.

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури звернутися до
державного  підприємства  Український  державний  науково-дослідний
інститут  проектування  міст  ,,ДІПРОМІСТО”  імені  Ю.М.  Білоконя щодо
можливості внесення змін Плану зонування території м.Кіровограда.

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

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

ради ,,Про  надання  Апостоловій  Т.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Тургенєва”
(офісних приміщень) 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 Апостоловій Т.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Тургенєва”
(офісних приміщень).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  ПП  ,,Кіровоградський  Киснево-роздавальний  центр”
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  вул.  Аерофлотській,  28-а”  (для  створення  озеленених
територій загального користування) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити надання ПП ,,Кіровоградський Киснево-роздавальний центр”

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  вул.  Аерофлотській,  28-а”  (для  створення  озеленених
територій загального користування).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання ПАТ ,,УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”
(для  розміщення  та  експлуатації  інших  технічних  засобів  зв'язку) 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  ПАТ

,,УКРТЕЛЕКОМ”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”  (для розміщення та
експлуатації інших технічних засобів зв'язку). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки
по вул. Покровській, 12-б” (виробничі приміщення) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки по вул. Покровській, 12-б” (виробничі
приміщення) з встановленням терміну оренди на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок
по вул. Промисловій” (будівлі і споруди об'єктів передачі електричної та
теплової енергії) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельних  ділянок
по вул. Промисловій” (будівлі і споруди об'єктів передачі електричної та
теплової енергії). 
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Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Черевку М.М. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Валентини  Терешкової,  160”  (розміщення  адміністративно-
виробничих приміщень) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про поновлення Черевку М.М.

договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової,  160”
(розміщення адміністративно-виробничих приміщень).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Крупченко Л.М. договору оренди земельної ділянки
по  вул.  Добровольського,  13-а”  (розміщення  літнього  майданчика-кафе)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

Крупченко  Л.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Добровольського, 13-а”  (розміщення літнього майданчика-кафе) з
встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні
6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.
28. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про зміну Томенку Ю.С. цільового призначення земельної ділянки по
пров.  Курінному,  62”  (ведення селянського господарства на будівництво
та обслуговування  жилого  будинку,  господарських будівель  і  споруд) та
пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської  ради ,,Про  зміну  Томенку  Ю.С.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  пров.  Курінному,  62”  (ведення  селянського  господарства
на будівництво  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  зміну  Докіну  Д.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Поповича,  17”  (будівництво житлового будинку на будівництво
гаража) 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  зміну  Докіну  Д.Ю.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Поповича,  17”  (будівництво  житлового  будинку  на
будівництво гаража).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Академіка  Корольова
(біля  будинку  №  32)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(будівництво магазину) 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  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Академіка
Корольова (біля будинку № 32) право оренди на яку набувається на аукціоні”
(будівництво магазину).

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

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

ради ,,Про  припинення  ТОВ  ,,ЗОЛОТИЙ  ХОТЕЙ”  права  користування
земельною  ділянкою  по  вул.  Куйбишева,  1-в”   та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відправити  на  доопрацювання  управлінню  земельних  відносин  та

охорони  навколишнього  природного  середовища  проект  рішення  міської
ради ,,Про  припинення  ТОВ  ,,ЗОЛОТИЙ  ХОТЕЙ”  права  користування
земельною ділянкою по вул. Куйбишева, 1-в” (розглянути за наявності заяви
покупця щодо оформлення зазначеної земельної ділянки). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  23.02.2016  № 115”  (,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних
ділянок  громадянам”) (приватний  житловий  будинок) 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  23.02.2016  №  115”  (,,Про  передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”) (приватний
житловий будинок).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  релігійній  організації  ,,Релігійна  громада  (парафія)
Вірменської  Апостольської  церкви  м.Кіровограда  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Михайлівській  (Кірова)  (за  хлібзаводом) 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  релігійній

організації ,,Релігійна громада (парафія) Вірменської Апостольської церкви
м.Кіровограда  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Михайлівській  (Кірова)
(за хлібзаводом).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Турчинович  С.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5, буд. 21-а” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Турчинович С.М.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Лінія 5, буд. 21-а”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Автолюбителів (напроти
таксомоторного парку право  власності  на  яку  набувається на  аукціоні” 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.  Автолюбителів  (напроти  таксомоторного  парку  право
власності на яку набувається на аукціоні”. 

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

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

ради ,,Про поновлення ФОП Заднєпряному А.Г. договору оренди земельної
ділянки по вул. Московській” 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  поновлення  ФОП  Заднєпряному  А.Г.  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Московській”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Яковенко  А.В.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
по вул. Заміській, 2” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Яковенко  А.В.

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Заміській, 2” 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  ФОП  Овечку  В.С.  Дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
по вул. Заміській, 2” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання ФОП Овечку В.С.

Дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Заміській, 2”

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

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

ради ,,Про надання ТОВ ВСФ ,,КІРОВОГРАД-КРАЗ-СЕРВІС” ЛТД дозволу
на розроблення технічної документації  із  землеустрою щодо інвентарізації
земельної ділянки по вул. Тореза, 27-а” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання

ТОВ  ВСФ  ,,КІРОВОГРАД-КРАЗ-СЕРВІС”  ЛТД  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо інвентарізації земельної ділянки
по вул. Тореза, 27-а”

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

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


