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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  № 21
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

17 серпня 2016 року                               м. Кропивницький

Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Дрига В.В. - секретар комісії,
Бєлов В.В.,
Гребенчук Ю.Ф.,

Відсутні члени комісії: Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

Запрошені: Негода Г.Г. - т.в.о. начальника 
управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища,

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

Представники засобів масової інформації, 
громадської ради при виконавчому 
комітету Кіровоградської міської ради та 
громадських організацій.

Касьянов Є.О. - заявник щодо земельної 
ділянки на розі вул. Космонавта Попова та 
Юрія Коваленка,
Шишкін С.М. - щодо земельної ділянки по 
вул. Ушакова, 3-б,
Переверзєв Д.М. - щодо земельної ділянки 
по вул. Великій Перспективній, 4.
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Порядок денний

Питання доповідає т.в.о. начальника управління земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища Негода Г.Г.

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

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (Лаворенко, 13 пунктів, 12 заявників)
Учасники АТО (передача, приватний сектор)

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО” (Безвуляк,  56  пунктів,
54 заявника)
Приватний сектор (дозволи, вільні земельні ділянки)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ципі  С.І.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки по вул. Філатова (поруч з будинком № 70)” 
Приватний сектор (передача, майно)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Мельник,
8 пунктів, 6 заявників)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у
власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Лісовська, 38  пунктів,
36 заявників)
Приватний сектор (передача, вільні земельні ділянки)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Дуднік  А.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Якуба
Коласа, 1/2”

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Коропалову  С.А.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Марії
Заньковецької, 20”
Садівництво (дозволи)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в садових товариствах” (Кравчук, 25 пунктів, 24 заявника)
Садівництво (передача)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  в  садових  товариствах”  (Резніченко,
30 пунктів, 28 заявників)
Аукціони (дозволи)

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (напроти будинку № 2)
право оренди на яку набувається на аукціоні” (автостоянка)
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11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради   ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (напроти будинку
№ 22) право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової  (ринок
,,Ідеал”) право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної  ділянки на  розі  вул.  Космонавта  Попова  та  Юрія
Коваленка право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про
затвердження земельної ділянки на розі вул. Юрія Коваленка та Космонавта
Попова право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі)

15. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка право власності на
яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  технічного  обслуговування
автомобілів)
Постійне користування (дозволи)

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
КП  ,,Кіровоград-Благоустрій”  Кіровоградської  міської  ради”  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
розміщення та обслуговування лісопарку ,,Бєляєвський”

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Кіровоградському міському спортивному клубу товариства сприяння обороні
України  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  в  постійне  користування  для  розміщення  спортивного
клубу по вул. Ушакова, 3-б”
Поділ (дозволи)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Замші Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 8” (будівництво та
обслуговування житлового будинку, оренда)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права ім. М.П. Сая
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній,  4”  (розміщення
гуртожитку, постійне користування)
Оренда (дозвіл)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Карпову А.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
по вул. Комарова, 54-а” (магазин, перехід права – договір дарування)
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Оренда (передача)
21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Яцурі В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-ж”
(об’єкт торгівлі, майно)
Оренда (поновлення)

22. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ТОВ МП ,,АРМІКС”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Пермській (біля будинку № 54)” (торгівельно-побутовий комплекс)

23. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП Єфіменко  Л.Г.  та  Ведулі  Т.І.  договору  оренди земельної  ділянки по
просп. Винниченка (зупинка міського транспорту ПТУ № 14)” (торгівельні
павільйони)

24. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Журенко Т.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Космонавта Попова
(біля муніципального ринку)” (об’єкт торгівлі)
Оренда (припинення)

25. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Філіп’євій  М.С.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Євгена
Тельнова, 2-г” (магазин - на І поверсі 5-ти поверхового будинку)

26. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ТОВ  ,,ЗОЛОТИЙ  ХОТЕЙ”  права  користування  земельною  ділянкою
по вул. Куйбишева, 1-в” (ювелірна майстерня, продаж нерухомого майна)

27. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ТОВ ,,ПРИОРИТЕТ” права користування земельною ділянкою по вул. Героїв
України  (біля  житлового  будинку  №  30)”  (розміщення  перукарні  та
молочної кухні)

28. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ФОП  Ковальову  Л.П.  права користування  земельною  ділянкою
по  вул.  Енергетиків  (напроти  соко-екстраційного  заводу)”  (розміщення
складських приміщень)

29. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ТОВ  ,,СВ”  права користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Щорса
(Ганни Дмитрян), 16”  (гаражний кооператив, частина земельної ділянки
у приватній власності)

30. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ТОВ  ,,Магазин  ,,Ірина”  права користування  земельною  ділянкою
по просп. Правди, 13” (магазин - на І поверсі багатоповерхового будинку)
Суборенда (дозволи)

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ ,,ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” дозволу на передачу в суборенду земельної
ділянки по вул. Садовій” (павільйон виставки-продажу автомобілів)
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Викуп
32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по  вул.  В’ячеслава  Чорновола,  22”  (Щербак  О.В.,  адміністративно-
комерційний центр з облаштуванням громадського туалету)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  продаж
ТОВ  ,,РИНОК  ПРЕСТИЖ”  земельної  ділянки  несільськогосподарського
призначення  по  вул.  Яновського  (від  салону  ,,Меблі”  до  житлового
будинку № 98)”
Зміна цільового призначення 

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Катеринич  Н.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни  цільового  призначення
по  вул.  Запорозькій  (біля  будинку  №  32/18)”  (торгівельний  кіоск  на
магазин)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Городецькому В.П. цільового призначення земельної ділянки по вул. Садовій
(біля  будинку  №  61)”  (житловий  будинок  на  об’єкт  комерційного
призначення)
Інвентаризація земель

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТДВ  ,,Кіровоградське  АТП  13554”  дозволу  на  проведення  інвентаризації
земель  по  вул.  Моріса  Тореза,  27-а”  (автотранспортне  підприємство,
постійне користування)
Внесення змін

37. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін до рішень Кіровоградської міської ради” (приватний сектор, дозвіл на
передачу в суборенду - технічні помилки)

38. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на яку
набувається на аукціоні” (1,00 га)

39. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на яку
набувається на аукціоні” (0,5000 га)

СЛУХАЛИ:

Деркаченка Ю.О., який запропонував затвердити порядок денний комісії
відповідно до листа від 16.08.2016 № 840 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. 
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ВИСТУПИЛИ:
Негода Г.Г. внесла пропозицію включити до порядку денного комісії

наступні питання (додаються), а саме:
про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на

яку набувається на аукціоні (1,00 га);
про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на

яку набувається на аукціоні (0,5000 га);
про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського,  навпроти

будинку  №  100,  біля  огорожі  Колгоспного  ринку,  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні (0,0300 га);

про  доповнення  5  пунктами  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”  (Лаворенко, 8 п., 7 заявн.),
а  саме:  про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО  Корецькому  В.В.,
Овчарову С.В., Чорнолісу Ю.Я., Логвіну С.М., Осаулець О.І.

Деркаченко  Ю.О.  запропонував  виключити  з  переліку  питань
пункти 11 та 36 з метою додаткового вивчення, а саме:

11.  Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Маланюка
(напроти будинку № 7) право оренди на яку набувається на аукціоні;

36. Про зміну Самодіну М.В. цільового призначення земельної ділянки
по пров. Експериментальному.
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 16.08.2016 № 840 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища  з  урахуванням наступних
пропозицій: 

включити до  порядку  денного  комісії  наступні  питання  (додаються),
а саме:

про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на
яку набувається на аукціоні (1,00 га);

про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на
яку набувається на аукціоні (0,5000 га);

вул. Яновського, навпроти будинку № 100, біля огорожі Колгоспного
ринку, право оренди на яку набувається на аукціоні (0,0300 га);

про  доповнення  5  пунктами  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок учасникам АТО”  (Лаворенко, 8 п., 7 заявн.), а саме: про
надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних  ділянок  учасникам  АТО  Корецькому  В.В.,  Овчарову  С.В.,
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Чорнолісу Ю.Я., Логвіну С.М., Осаулець О.І.;
 виключити з  переліку питань,  які  виносяться на комісію пункти 11

та 36 з метою додаткового вивчення, а саме:
11.  Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Маланюка

(напроти будинку № 7) право оренди на яку набувається на аукціоні;
36. Про зміну Самодіну М.В. цільового призначення земельної ділянки

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

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: 
1. Дрига В.В., який  вказав управлінню земельних відносин та охорони

навколишнього  природного  середовища,  управлінню  містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради на невиконання протокольного
доручення засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань
архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин
(протокол від 18.05.2016 № 15) щодо вивчення питання стосовно вільних
земельних ділянок у мікрорайонах Старої Балашівки, Кущівки тощо.

Одночасно  зазначив,  що  вкрай  важливе  та  необхідне  питання  про
внесення змін до Плану зонування міста не вирішується.

Внаслідок  зволікання   управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища,  управління  містобудування
та  архітектури  Кіровоградської  міської  ради  в  частині  проведення
відповідних  заходів  з  метою  використання  вищезазначених  вільних
земельних  ділянок  черга  на  отримання  земельних  ділянок  учасниками  та
членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції на території
м. Кропивницького не просувається.

Запропонував  з  метою  прискорення  вирішення  зазначених  питань
провести виїзне засідання  постійної комісії  Кіровоградської міської ради з
питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
за  участі  представників  управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища,  управління  містобудування
та архітектури Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З  метою  прискорення  вирішення  питань  щодо  визначення  вільних

земельних  ділянок,  про  підготовку  проекту  рішення  міської  ради  про
внесення змін до Плану зонування міста та зменшення черга на отримання
земельних  ділянок  учасниками  та  членами  сімей  загиблих  учасників
антитерористичної операції на території м. Кропивницького провести виїзне
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засідання  постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань
архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  за
участі  представників  управління  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища,  управління  містобудування  та
архітектури Кіровоградської міської ради.

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

Рішення прийнято.
2. Дрига В.В. повідомив про скаргу, яка надійшла від мешканців щодо

забудови (встановленого паркану) по вул. Декабристів, 3-а, а саме: навпроти
базового відділення ПАО Райффайзен Банка ,,Аваль”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити  управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища,  управлінню  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської міської ради вивчити питання та надати на комісію висновки
щодо законності забудови (встановленого паркану) по вул. Декабристів, 3-а,
а саме: навпроти базового відділення ПАО Райффайзен Банка ,,Аваль”.

1. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Лаворенко,  13  пунктів,
12 заявників) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1. Погодити з доповненням 5 пунктами  проект рішення міської ради

,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”, а саме;

,,8. Надати Корецькому В’ячеславу Валерійовичу дозвіл на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно
у власність по вул. Садовій орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по
угіддях:  0,1000  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови)  для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
і  споруд (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови.

9.  Надати  Овчарову  Сергію Володимировичу  дозвіл  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно
у власність по вул. Садовій орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по
угіддях:  0,1000  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови)  для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
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і  споруд (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови.

10.  Надати Чорнолісу Юрію Яковичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у  власність
по  вул.  Садовій  орієнтовною   площею  0,1000  га  (у  тому  числі  по
угіддях:  0,1000  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови)  для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд  (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови.

11.  Надати  Логвіну  Сергію  Миколайовичу  дозвіл  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у
власність по вул. Садовій орієнтовною площею 0,1000 га (у тому числі по
угіддях:  0,1000  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови)  для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд  (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови.

12. Надати Осаулець Олегу Івановичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по
вул.  Садовій  орієнтовною  площею  0,1000  га  (у  тому  числі  по  угіддях:
0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови) для будівництва
та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.”

2.  Доручити  управлінню  містобудування  та  архітектури  підготувати
проект рішення та винести на розгляд чергової  сесії  КМР щодо внесення
змін до плану зонування міста, а саме територію в районі вулиці Садової та
Куроп'ятникова,  котра  визначена  як  зона  ,,комунально  –  складська”,
змінивши на зону ,,присадибної забудови”.

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”
(Безвуляк, 56 пунктів, 54 заявника) та пояснила 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” (Безвуляк, 56 пунктів, 54 заявника).

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

Рішення прийнято.
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3. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Ципі С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Філатова
(поруч з будинком № 70)” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Ципі С.І. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Філатова (поруч з будинком № 70)”.

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

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”
(Мельник, 8 пунктів, 6 заявників) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  безоплатно  у
власність  земельних  ділянок  громадянам” (Мельник,  8  пунктів,
6 заявників).

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

Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам” (Лісовська,
38 пунктів, 36 заявників) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок громадянам” (Лісовська, 38 пунктів, 36 заявників).

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

Рішення прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про передачу Дуднік А.М. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Якуба Коласа, 1/2” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Дуднік  А.М.
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безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Якуба Коласа, 1/2”. 
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Коропалову  С.А.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки  по  вул.  Марії  Заньковецької,  20” та  пояснила  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

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

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

Рішення прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок в садових товариствах” (Кравчук, 25 пунктів,
24 заявника) та пояснила 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
в садових товариствах” (Кравчук, 25 пунктів, 24 заявника).

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

Рішення прийнято.
9. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”
(Резніченко, 30 пунктів, 28 заявників) та пояснила 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”  (Резніченко,  30  пунктів,
28 заявників).

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

Рішення прийнято.
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10. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (напроти будинку
№  2)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (автостоянка) та
пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки  по  вул.  Глинки  (напроти  будинку  №  2)  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (автостоянка).

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

Рішення прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Добровольського
(напроти  будинку  №  22)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(об’єкт торгівлі) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки по вул. Добровольського (напроти будинку № 22) право оренди на
яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі).

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

Рішення прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової
(ринок  ,,Ідеал”)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (об’єкт
торгівлі) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
Гребенчук Ю.Ф. запропонував наступне: при винесенні зазначеного питання
в  порядок  денний  чергової  сесії,  погодити  з  мажоритарним  депутатом
розташування земельної ділянки.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки по вул. Валентини Терешкової (ринок ,,Ідеал”) право оренди на яку
набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі).

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

Рішення прийнято.
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13. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г.,  яка ознайомив членів комісії  з  проектом рішення міської

ради ,,Про затвердження земельної ділянки на розі вул. Космонавта Попова
та Юрія Коваленка право оренди на яку набувається на аукціоні”  (об’єкт
торгівлі) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки на розі вул. Космонавта Попова та Юрія Коваленка право оренди на
яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі).

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

Рішення прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про затвердження земельної ділянки на розі вул. Юрія Коваленка та
Космонавта Попова право оренди на яку набувається на аукціоні”  (об’єкт
торгівлі) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки на розі вул. Юрія Коваленка та Космонавта Попова право оренди на
яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі). 

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

Рішення прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка право
власності  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  технічного
обслуговування автомобілів) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову  у
затвердженні земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка право власності на
яку  набувається  на  аукціоні та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного
питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.
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16. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  КП  ,,Кіровоград-Благоустрій”  Кіровоградської  міської
ради”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  для  розміщення  та  обслуговування  лісопарку
,,Бєляєвський” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання КП ,,Кіровоград-

Благоустрій” Кіровоградської міської ради” дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  розміщення  та
обслуговування лісопарку ,,Бєляєвський”. 

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

Рішення прийнято.

17. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Кіровоградському  міському  спортивному  клубу
товариства  сприяння  обороні  України  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в  постійне  користування
для розміщення спортивного клубу по вул. Ушакова, 3-б” та пояснила його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  З  метою додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської ради  ,,Про надання Кіровоградському міському спортивному клубу
товариства  сприяння  обороні  України  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки в  постійне  користування
для розміщення спортивного клубу по вул. Ушакова, 3-б”.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища вивчити питання щодо стану оформлення земельних
ділянок  суміжними  землекористувачами,  запросити  представників  на
засідання комісії. 

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

Рішення прийнято.

18. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г.,  яка ознайомив членів комісії  з  проектом рішення міської

ради  ,,Про  надання  Замші  Н.М.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
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по пров.  Гайдамацькому,  8”  (будівництво та обслуговування житлового
будинку, оренда) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову  у  наданні
Замші Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо  поділу  земельної  ділянки  по  пров.  Гайдамацькому,  8 та  ініціювати
щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку  денного  сесії
міської ради.

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

Рішення прийнято.
19. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Кіровоградському  кооперативному  коледжу  економіки
і  права  ім.  М.П.  Сая  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній, 4”  (розміщення гуртожитку, постійне користування) та
пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  З  метою додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської  ради ,,Про  надання  Кіровоградському  кооперативному  коледжу
економіки  і  права  ім.  М.П.  Сая  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Великій
Перспективній, 4”.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  запросити  на  засідання  комісії  представника
керівництва готелю ,,Рейкардс”.

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

Рішення прийнято.
20. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Карпову  А.В.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а” (магазин, перехід права – договір
дарування) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Карпову  А.В.
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
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встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а”
(магазин, перехід права – договір дарування).

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

Рішення прийнято.
21. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Яцурі  В.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Космонавта  Попова,  28-ж”  (об’єкт торгівлі,  майно) та  пояснила
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у передачі
Яцурі В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-ж та
ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради. 

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

Рішення прийнято.
22. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  ТОВ  МП  ,,АРМІКС”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Великій  Пермській  (біля  будинку  №  54)”  (торгівельно-
побутовий комплекс) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову
у  поновленні  ТОВ  МП  ,,АРМІКС”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Великій  Пермській  (біля  будинку  №  54) та  ініціювати  щодо
включення зазначеного  питання  до проекту  порядку  денного  сесії  міської
ради.

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Грабенку О.В. надати розпорядження відповідним виконавчим
органам Кіровоградської міської ради та контролюючим органам здійснити
перевірку,  на  підставі  якої  надати  комісії  висновки  щодо  відповідності
чинному  законодавству  України  положень,  викладених  в  даному  проекті
рішення.

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

Рішення прийнято.
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23. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про поновлення ФОП Єфіменко Л.Г. та Ведулі Т.І. договору оренди
земельної  ділянки  по  просп.  Винниченка  (зупинка  міського
транспорту ПТУ № 14)” (торгівельні павільйони) та пояснила його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову
у  поновленні ФОП Єфіменко Л.Г. та Ведулі Т.І. договору оренди земельної
ділянки по просп. Винниченка (зупинка міського транспорту ПТУ № 14) та
ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.
24. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про поновлення Журенко Т.О. договору оренди земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова (біля муніципального ринку)”  (об’єкт торгівлі) та
пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову  у
поновленні  Журенко  Т.О.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля муніципального ринку) та ініціювати щодо
включення зазначеного  питання  до проекту  порядку  денного  сесії  міської
ради.

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

Рішення прийнято.
25. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  припинення  Філіп’євій  М.С.  права  користування  земельною
ділянкою  по  вул.  Євгена  Тельнова,  2-г”  (магазин  -  на  І  поверсі
5-ти поверхового будинку) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову
у  припиненні Філіп’євій М.С. права користування земельною ділянкою по
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вул. Євгена Тельнова, 2-г та ініціювати щодо включення зазначеного питання
до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.
26. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  припинення  ТОВ  ,,ЗОЛОТИЙ  ХОТЕЙ”  права  користування
земельною ділянкою по вул. Куйбишева, 1-в” (ювелірна майстерня, продаж
нерухомого майна) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову
у  припиненні  ТОВ  ,,ЗОЛОТИЙ  ХОТЕЙ”  права  користування  земельною
ділянкою по вул. Куйбишева, 1-в та ініціювати щодо включення зазначеного
питання до проекту порядку денного сесії міської ради. 

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

Рішення прийнято.
27. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про припинення ТОВ ,,ПРИОРИТЕТ” права користування земельною
ділянкою  по  вул.  Героїв  України  (біля  житлового  будинку  №  30)”
(розміщення  перукарні  та  молочної  кухні) та  пояснила  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 ,,ПРИОРИТЕТ” права користування земельною
ділянкою по вул.  Героїв України (біля житлового будинку № 30)” (надати
схеми, фотофіксації).

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

Рішення прийнято.
28. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про припинення ФОП Ковальову Л.П. права користування земельною
ділянкою  по  вул.  Енергетиків  (напроти  соко-екстраційного  заводу)”
(розміщення складських приміщень) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову
у припинення ФОП Ковальову Л.П. права користування земельною ділянкою
по вул. Енергетиків (напроти соко-екстраційного заводу) та ініціювати щодо
включення зазначеного  питання  до проекту  порядку  денного  сесії  міської
ради.

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

Рішення прийнято.
29. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про припинення ТОВ ,,СВ” права користування земельною ділянкою
по  вул.  Щорса  (Ганни  Дмитрян),  16”  (гаражний  кооператив,  частина
земельної  ділянки  у  приватній  власності) та  пояснила  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Відправити  на  доопрацювання  управлінню  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  природного  середовища  проект  рішення  міської
ради  ,,Про припинення ТОВ ,,СВ” права користування земельною ділянкою
по вул.  Щорса  (Ганни Дмитрян),  16”  (уточнити  відповідність  документів,
цільове призначення).

2.  Доручити   управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника.

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

Рішення прийнято.
30. СЛУХАЛИ:

Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  припинення  ТОВ  ,,Магазин  ,,Ірина”  права користування
земельною  ділянкою  по  просп.  Правди,  13”  (магазин - на  І  поверсі
багатоповерхового будинку) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову  у
припиненні ТОВ ,,Магазин ,,Ірина” права користування земельною ділянкою
по просп. Правди, 13 та ініціювати щодо включення зазначеного питання до
проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.
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31. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС”  дозволу  на  передачу  в
суборенду  земельної  ділянки  по  вул.  Садовій”  (павільйон  виставки-
продажу автомобілів) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у  наданні
ТОВ ,,ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” дозволу на передачу в суборенду земельної
ділянки по вул. Садовій та ініціювати щодо включення зазначеного питання
до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.

32. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки по  вул.  В’ячеслава  Чорновола,  22”  (адміністративно-
комерційний центр з облаштуванням громадського туалету) та пояснила
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у  наданні
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. В’ячеслава Чорновола, 22 та ініціювати щодо включення зазначеного
питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.

33. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  продаж  ТОВ  ,,РИНОК  ПРЕСТИЖ”  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  по  вул.  Яновського  (від  салону
,,Меблі” до житлового будинку № 98)” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у  продажі
ТОВ  ,,РИНОК  ПРЕСТИЖ”  земельної  ділянки  несільськогосподарського
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призначення по вул. Яновського (від салону ,,Меблі” до житлового будинку
№  98) та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту
порядку денного сесії міської ради.

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” –0 ,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 2,
Рішення не прийнято.

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  продаж  ТОВ  ,,РИНОК
ПРЕСТИЖ”  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення
по вул. Яновського (від салону ,,Меблі” до житлового будинку № 98)”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” –0 ,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 2,
Рішення не прийнято.

34. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  надання  Катеринич  Н.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни  цільового
призначення  по  вул.  Запорозькій  (біля  будинку  №  32/18)”  (торгівельний
кіоск на магазин) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у  наданні
Катеринич  Н.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни  цільового  призначення
по вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18) та ініціювати щодо включення
зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.

35. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  зміну  Городецькому  В.П.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Садовій  (біля  будинку  №  61)”  (житловий  будинок  на
об’єкт комерційного призначення) та пояснила його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову  у  зміну
Городецькому В.П. цільового призначення земельної ділянки по вул. Садовій
(біля будинку № 61) та ініціювати щодо включення зазначеного питання до
проекту порядку денного сесії міської ради.

2. Повторно доручити заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Грабенку О.В. надати розпорядження відповідним
виконавчим органам Кіровоградської міської ради та контролюючим органам
здійснити  перевірку,  на  підставі  якої  надати  на  комісію  висновки  щодо
відповідності  чинному  законодавству  України  положень,  викладених
в даному проекті рішення.

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

Рішення прийнято.

36. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання ТДВ ,,Кіровоградське АТП 13554” дозволу на проведення
інвентаризації  земель  по  вул.  Моріса  Тореза,  27-а”  (автотранспортне
підприємство,  постійне  користування) та  пояснила  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТДВ  ,,Кіровоградське  АТП  13554”  дозволу  на  проведення  інвентаризації
земель  по  вул.  Моріса  Тореза,  27-а”  (автотранспортне  підприємство,
постійне користування).

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

Рішення прийнято.

37. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”
(приватний сектор, дозвіл на передачу в суборенду - технічні помилки) та
пояснила потребу внесення змін.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити  в  частині  пункту  3  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради, а саме:
,,3.  Внести  зміни  до  пунктів  93  та  93.1  рішення  Кіровоградської

міської  ради  від  30.07.2016  № 480  ,,Про  передачу  у  власність  земельних
ділянок  учасникам  АТО”,  а  саме  прізвище  ,,Бордюжі”  змінити  на
прізвище ,,Бордюгу”.

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

Рішення прийнято.

38. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на
яку набувається на аукціоні” (1,00 га) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки  по  вул.  Волкова  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(1,00 га).

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

Рішення прийнято.

39. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова право оренди на
яку набувається на аукціоні” (0,5000 га) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки  по  вул.  Волкова  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(0,5000 га).

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

Рішення прийнято.
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40. СЛУХАЛИ:
Негоду Г.Г., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського,  навпроти
будинку  №  100,  біля  огорожі  Колгоспного  ринку,  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні (0,0300 га) та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки  по  вул.  Яновського,  навпроти  будинку  №  100,  біля  огорожі
Колгоспного ринку, право оренди на яку набувається на аукціоні (0,0300 га).

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

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


