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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  № 24
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

21 вересня 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.,
Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

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

Мартинова І.В. - в.о. начальника 
управління містобудування та 
архітектури, 

Присутні: Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій, 
Хриплий О.О. (щодо земельної ділянки 
по вул. Полтавській, 81),
Буянкіну С.В. щодо земельної ділянки по
просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20),
Ткаченку  О.О.  (щодо  земельної  ділянки
по вул. Криничуватій, 37).
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Порядок денний

Питання доповідає начальник управління земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища Владов Р.О.

1. Про  розгляд  електронної  петиції  від  29.08.2016  щодо  взяття
на  баланс  міської  ради  спортивно-дитячого  майданчика  в  мікрорайоні
Никанорівка  по  вул.  Луганській  (біля  будинку  №  27-а)
(автор петиції Дрига В.В.)
Учасники АТО (дозволи, приватний сектор)

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (Кондратенко, 7 пунктів, 6 заявників)
Приватний сектор   (дозволи, майно)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Давиденко, 20 пунктів, 19 заявників)
Приватний сектор (передача, майно)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Новік,  42  пункти,
40 заявників)
Садівництво (дозволи)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в садових товариствах” (Кузнєцов, 18 пунктів, 17 заявників)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Крячку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  на  перехресті  вул.  Кримської  та  пров.  Бутовського”
(учасник АТО)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Чуйку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)” 
Садівництво (передача)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Подсєвакіній  С.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по пров. Курінному (біля будинку № 8)”
Гаражі (дозволи)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Підхлібному  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Миру  (напроти  будинку  №  12)”
(учасник АТО) 
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10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Буянкіну С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)” (інвалід)

11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Нудьзі Ю.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній (біля будинку №16, корп. 3)”
(інвалід ІІІ групи, учасник бойових дій)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Плотнікову  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова  (біля  будинку  №  30)”
(учасник бойових дій)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Пантюхіну  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля  території
ЗОШ № 20)” (учасник бойових дій)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Хрипливому  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Полтавській  (біля  будинку  №  81)”
(інвалід ІІ групи) 

15. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Несміян В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 68-а)” 

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Іванову С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Шульгіних (біля будинку № 41)”

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Котляру Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі житлового будинку № 51/44)”
(інвалід дитинства)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Федитник  Н.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького  (у  дворі
будинку № 80)” (вдова учасника АТО)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Токар В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  по  вул.  Поповича  (біля  будинку  №  5)”
(вдова учасника АТО)
Гаражі   (передача)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Профатилу О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського
(біля будинку № 12-а)”



4

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Дубині  В.Р.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Шульгіних
(біля будинку № 10/14)” (інвалід ІІ групи) 

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Сіговій  Н.С.  та  Педченко  Т.А.  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Декабристів (біля будинку № 3)” (нерухоме майно)

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Скалковичу  О.О.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5/3)” (учасник АТО)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Раковчук Л.В. у власність земельної ділянки на перехресті вул. Андріївської
та Верхньої Биковської” 
Оренда (дозвіл)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Куроп’ятнику  Ю.С.  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для  розміщення  магазину
по вул. Бєлінського, 4-а” (магазин)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ,,МАСТЕРБРОК”  дозволу  на  розробку  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Дворцовій,  10”  (нежитлові  будівлі
і споруди)

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ,,ЦЕНТРАЛ  ФАРМІНГ  ЮКРЕЙН”  дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Дворцовій,  12”
(нежитлові будівлі і споруди)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній,  80”
(для  будівництва  виробничих  приміщень  з  розподільчими  пристроями
35/10 кВ)

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки по пров. Фортечному, 19” (об’єкт торгівлі)

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Цицаковській  С.М.  дозволу  на  розроблення землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б” (магазин)
Оренда (передача)

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,МАСТЕРБРОК”  в  оренду  земельної  ділянки по  вул.  Дворцовій,  14
(нежитлові будівлі і споруди)
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Оренда (поновлення)
32. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення

ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Короленка, 1-а” (площа 0,4573 га)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про поновлення ПАТ ,,МААК ,,УРГА” договору оренди земельної ділянки
по вул. Короленка, 1-а” (площа 0,0043 га)

34. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Короленка, 1-а” (площа 0,0418 га)

35. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПРАТ  ,,ІНСТИТУТ  ,,КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ”  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Аджамській, 3” (гаражі)

36. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Цеюкову  М.І.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Героїв України, 16-а” (аптека)

37. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП Охрименко  Н.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
України,  28-б”  (торгово-побутовий  комплекс  з  наданням  послуг
автосервісу та автостоянки з пунктом громадського харчування)

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

39. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ФОП  Манжулі  Г.О.  права  користування  земельною  ділянкою
по вул. Дворцовій, 46” (магазин)

40. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ПП  ,,Альпін-Хелс  К”  права  користування  земельною  ділянкою
по вул. Преображенській (біля будинку № 3-а)” (об'єкт роздрібної торгівлі
та надання послуг)

41. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Фріга-Ханілевич  Н.Г.  права  користування  земельною  ділянкою
по пров. Фортечному, 19” (майстерня по ремонту взуття)

42. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Куриленко  І.А.  права  користування  земельною ділянкою по  вул.  Генерала
Жадова, 27-3-76” (продовольчий магазин)

43. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Матинській Р.В. права користування земельною ділянкою по вул. Космонавта
Попова, 9, корп. 1” (салон краси)

44. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ФОП Царенко Л.В. права користування земельною ділянкою по вул. Великій
Перспективній, 34/32” (магазин)
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45. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
ТОВ  ,,Магазин  ,,Ірина”  права  користування  земельною  ділянкою
просп. Правди, 13” 

Постійне користування (дозволи)
46. 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” 

47. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
підприємству  об’єднання  громадян  ,,Обласний  Центр  ранньої  соціальної
реабілітації дітей-інвалідів” ,,Кіровоградської обласної організації інвалідів”
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки в постійне користування по просп. Університетському, 6” 

Зміна цільового призначення 
48. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну

Коцюрбі  Ю.І.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля  кардіодиспансеру)”  (з  житлового  будинку  та  садівництва  на
розміщення автостоянки для автомобілів)

49. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  зміну
Коцюрбі  В.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля  кардіодиспансеру)”  (з  житлового  будинку  та  садівництва  на
розміщення автостоянки для автомобілів)

50. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Ткаченку  О.О.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Криничуватій, 37” (будівництво житлового будинку на розміщення
торгівельного комплексу)

51. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  зміну
Вітер  Є.С.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Херсонській, 101” (будівництво житлового будинку на розміщення
магазину)

52. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Городецькому  В.П.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Садовій” (з будівництва та обслуговування житлового будинку на
об’єкт комерційного призначення з наданням сервісного обслуговування
автомобілів)

Викуп 
53. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Руслана Слободянюка, 76 (Валентини Терешкової)” 
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Аукціони (дозволи)
54. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 31-м)
право оренди на яку набувається на аукціоні” 

55. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Архангельській
(біля будинку № 2) право оренди на яку набувається на аукціоні” 

56. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (біля будинку
№ 14) право оренди на яку набувається на аукціоні” 

57. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Жадова  (напроти
будинку № 26 по вул. Академіка Тамма) право оренди на яку набувається
на аукціоні”

Аукціони (затвердження проектів)
58. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права  власності  на  конкурентних засадах (земельних торгах)
по вул. Космонавта Попова, 9-в” (торговельний павільйон)

Внесення змін
59. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення

змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2016  №  273”
(,,Про  зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Філатова”)
(зміна кадастрового номеру)

60. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від  24  квітня  2014  року
№ 3068  ,,Про  надання  Чабановій  М.М.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою по вул. Прирічній, 34”, від 30 березня 2016 року
№ 250 ,,Про передачу земельних ділянок громадянам”, від 23.02.2016 року
№  112  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”)
(приватний сектор, технічні помилки, 3 ділянки)

61. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4678”
(,,Про  передачу  ТОВ  ,,КОМПОЗИЦІЯ”  в  оренду  земельної  ділянки
по просп. Правди, 15-д”) (розмір орендної плати - з 6 на 3 %)

62. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.07.2016  №  519”
(,,Про  передачу  ТОВ  ,,ФМ  –  АЛЬЯНС”  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Габдрахманова,  35-а”) (ФМ-Альянс,  зміна  відсоткової  ставки
на період будівництва)
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63. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради,,Про  внесення
змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від  14.07.2015  №  4341
,,Про  надання  ТОВ  ,,АДК  ІСТЕЙТ”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”
від 14.07.2015 № 4348” (,,Про надання Колесник В.О. дозволу на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки по вул. 40 річчя Перемоги, 56-а”) 
Поділ земельної ділянки (дозвіл)

64. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ТОВ  ,,МІСЬКПОБУТСЕРВІС”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 88-б” (продаж частини комплексу будівель)
Поділ земельної ділянки (затвердження, передача в оренду та аукціон)

65. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження ФОП Овечку В.С. технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2” (0,3041 га та 0,0193 га,
виробнича база)

66. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  Яковенко  А.В.  технічної  документації  із  землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2” (1,1500 га та 0,0978 га,
виробнича база)

67. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Довгенко І.В. в оренду земельних ділянок по вул. Заміській”  (ділянка № 1
площею 0,3041 га; ділянка № 2 площею 0,0978 га, виробнича база)

68. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Заміській, 2-б право оренди на
яку набувається на аукціоні” (0,0193 га, виробнича база)

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

відповідно до листа від 20.09.2016 № 972 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  та  вніс  пропозицію  —
з метою додаткового вивчення зняти з розгляду наступні питання, а саме:

підпункт  ,,6.  Надати  Косинському  Миколі  Миколайовичу  дозвіл  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
безоплатно у власність вул. Козацькій орієнтовною площею 0,0959 га (у тому
числі по угіддях: 0,0959 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”  пункту  1  ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”;

пункт 3. ,,Про передачу Бугринцю Р.А. безоплатно у власність земельної
ділянки в районі вулиць Комунальної та Делегатської”;
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пункт 8. ,,Про надання Кріпкому Ю.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій”;

пункт 32. ,,Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Винниченка, 1-г”.

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 20.09.2016 № 972 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища  з  урахуванням  пропозиції
про зняття з розгляду наступних питань, а саме:

підпункт  ,,6.  Надати  Косинському  Миколі  Миколайовичу  дозвіл  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
безоплатно у власність вул. Козацькій орієнтовною площею 0,0959 га (у тому
числі по угіддях: 0,0959 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”  пункту  1  ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”;

пункт 3. ,,Про передачу Бугринцю Р.А. безоплатно у власність земельної
ділянки в районі вулиць Комунальної та Делегатської”;

пункт 8. ,,Про надання Кріпкому Ю.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій”;

пункт 32. ,,Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Винниченка, 1-г”.

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

Рішення прийнято.

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

від  29.08.2016  щодо  взяття  на  баланс  міської  ради  спортивно-дитячого
майданчика  в  мікрорайоні  Никанорівка  по  вул.  Луганській
(біля будинку № 27-а).
ВИСТУПИЛИ:

Владов  Р.П.  повідомив,  що  відповідно  до  інформації  Державного
земельного кадастру, земельні ділянки по вул. Луганській, на яких розміщено
дитячий  спортивний  майданчик  знаходиться  на  території  Соколівської
сільської ради. 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Підтримати  електронну петицію від 29.08.2016  щодо взяття на баланс

міської ради спортивно-дитячого майданчика в мікрорайоні Никанорівка по
вул. Луганській (біля будинку № 27-а).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”  (Кондратенко,  7  пунктів,
6 заявників) та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Деркаченко  Ю.О.  запропонував  розглянути  зазначене  питання  по
підпунктам.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  пункт  1  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО”, а саме:

,,1.  Надати  Кондратенку  Володимиру  Вікторовичу  дозвіл  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
безоплатно  у  власність  по  вул.  Ковпака  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”.

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

Рішення прийнято.

2.  Відкласти  розгляд  пункту  2  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”, а саме:

,,2.  Надати  Покрамовичу  Віталію  Романовичу  дозвіл  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно
у власність по пров. Санаторному, 36 орієнтовною площею 0,1000 га (у тому
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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”.

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

Рішення прийнято.
3.  Погодити  пункт  3  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО”, а саме:

3. Надати Гур’янову Фіделю Івановичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у  власність
по пров. Луньовському 1-у, 14 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”

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

Рішення прийнято.
4. Погодити пункти 4 та 4.1. проекту рішення міської ради ,,Про надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО”, а саме:

,,4.  Скасувати  пункт  3  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 29 березня 2016 № 154 ,,Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”, у зв’язку
з відмовою заявника (заява від 05.08.2016 року).

4.1.  Надати  Жаркову  Костянтину  Володимировичу  дозвіл  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
безоплатно у власність на перехресті  вулиць Сергія Сєнчева та Родникової
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”.

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

Рішення прийнято.
5.  Погодити  пункт  5  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО”, а саме:

,,5. Надати Федитник Наталії Сергіївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по
пров.  Алтайському  орієнтовною  площею  0,1000  га  (у  тому  числі  по
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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”.

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

Рішення прийнято.

6.  У  зв'язку  з  наявністю  інженерних  мереж  доручити  управлінню
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища  в
частині пункту 7  проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволів на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам  АТО” підготувати  проект  рішення  ,,Про  відмову  у  наданні
Олійнику  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у  власність  по  вул.  40  річчя
Перемоги  (біля  будинку  по  вул.  Будьонного,  1-б)”  та  ініціювати  щодо
включення зазначеного  питання  до проекту  порядку  денного  сесії  міської
ради.

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

Рішення прийнято.

7.  Погодити  пункт  8  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО”, з наступними урахуваннями:

,,8. Надати Марченку Максиму Олександровичу дозвіл на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у
власність по вул. Михайлівській (у дворі будинку № 49) орієнтовною площею
0,0330 га (у тому числі по угіддях: 0,0330 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”.

8.  Доручити  управлінню  містобудування  та  архітектури  щодо
відповідності  заявленої  у  зверненні  Марченка  М.О. ситуації  містобудівної
документації нормативно — правовим актам. 

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

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  громадянам”  (Давиденко,  20  пунктів,
19 заявників) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  за  виключенням пункту  11  (відкласти  з  метою додаткового
вивчення)  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам”, а саме:

,,11. Надати Малковій Наталі Василівні  дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у  власність  
по вул. Завадівській, 38 загальною площею 0,2200 га, з них 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,  та  площею  0,1200  га  (у  тому  числі  по  угіддях:
0,1200  га  –  землі  садів)  для  ведення  садівництва,  за  рахунок  земель
сільськогосподарського призначення”.

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

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради  ,,Про передачу  у  власність  земельних ділянок  громадянам”  (Новік,
42 пункти, 40 заявників) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок громадянам” (Новік, 42 пункти, 40 заявників).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  в  садових  товариствах”  (Кузнєцов,
18 пунктів, 17 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
в садових товариствах” (Кузнєцов, 18 пунктів, 17 заявників).

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

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

ради ,,Про  надання  Крячку  О.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  на  перехресті
вул. Кримської та пров. Бутовського” (учасник АТО) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  даного  питання  та  доручити  управлінню
містобудування  та  архітектури  уточнити  площу  земельної  ділянки  на
перехресті  вул.  Кримської  та  пров.  Бутовського,  враховуючи межі  землі
загального користування.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання Чуйку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)”
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Чуйку Р.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Луганській (біля будинку № 2-в)”.

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Подсєвакіній  С.М.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 8)” та пояснив його основні
положення.

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

Подсєвакіній  С.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по пров. Курінному (біля будинку № 8)”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Підхлібному  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Миру
(напроти будинку № 12)” (учасник АТО), пояснив його основні положення.
Одночасно зазначив невідповідність 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.

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
Підхлібному  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Миру  (напроти  будинку  №  12) та
ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Буянкіну  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля території ЗОШ № 20)” та пояснив його основні положення.

Заявника Буянкіна С.В., який відповів на питання членів комісії.

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

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

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Нудьзі  Ю.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній
(біля будинку №16,  корп.  3)” (інвалід ІІІ  групи,  учасник бойових дій) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1. Надання Нудьзі Ю.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  по  вул.  Вокзальній  (біля
будинку № 16,  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.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у  наданні
Нудьзі Ю.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3)
та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.
12. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Плотнікову  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова  (біля
будинку № 30)” (учасник бойових дій) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Надання  Плотнікову  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова  (біля
будинку № 30)  суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі
(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових
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територіях  багатоквартирних  будинків  міста  Кіровограда,  затвердженого
рішенням Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у наданні
Плотнікову  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова  (біля  будинку  №  30) та
ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Пантюхіну  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля
території  ЗОШ  №  20)” (учасник  бойових  дій) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Надання  Пантюхіну  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля
території  ЗОШ  №  20) 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.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у  наданні
Пантюхіну  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)
та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Хрипливому  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській (біля
будинку № 81)” (інвалід ІІ групи) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської  ради ,,Про  надання  Хрипливому  О.О.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Полтавській (біля будинку № 81)”.

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

Рішення прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Несміян  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій
(біля будинку № 68-а)” та пояснив 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
Несміян В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки по вул.  Дворцовій  (біля  будинку № 68-а) та  ініціювати
щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку  денного  сесії
міської ради.

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

Рішення прийнято.
16. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Іванову  С.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Шульгіних
(біля будинку № 41)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Іванову  С.С.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Шульгіних (біля будинку № 41)”  з встановленням терміну
оренди на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Котляру  Ю.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі



19

житлового будинку № 51/44)” (інвалід дитинства) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Котляру  Ю.І.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Дворцовій (у дворі житлового будинку № 51/44)”  (інвалід
дитинства). 

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 2,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Федитник  Н.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(у  дворі  будинку  № 80)”  (вдова  учасника  АТО) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд  проекту проект
рішення міської ради ,,Про надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Кропивницького (у дворі будинку № 80)” (вдова учасника АТО). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання Токар В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  по  вул.  Поповича
(біля  будинку  №  5)”  (вдова  учасника  АТО) та  пояснив  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 надання Токар В.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду по вул. Поповича (біля будинку № 5) та ініціювати щодо включення
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зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської ради;
віднайти вільну земельну ділянку, запропонувати Токар В.М. та винести

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Профатилу  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а)” та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення
міської ради ,,Про передачу Профатилу О.В. в оренду земельної ділянки по
вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а)”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Дубині В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Шульгіних (біля будинку № 10/14)” (інвалід ІІ групи)  та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Дубині  В.Р.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Шульгіних
(біля будинку № 10/14)” (інвалід ІІ групи).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Сіговій  Н.С.  та  Педченко  Т.А.  у  власність  земельної
ділянки  по  вул.  Декабристів  (біля  будинку  №  3)”  (нерухоме  майно) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.



21

ВИРІШИЛИ:
Зняти  з  розгляду  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Сіговій  Н.С.  та  Педченко  Т.А.  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Декабристів (біля будинку № 3)” (нерухоме майно).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Скалковичу  О.О.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5/3)” (учасник АТО)
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  Скалковичу  О.О.  безоплатно  у  власність
земельної  ділянки  по  вул.  В’ячеслава  Чорновола  (біля  будинку  №  5/3)”
(учасник АТО). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Раковчук  Л.В.  у  власність  земельної  ділянки  на
перехресті  вул.  Андріївської  та  Верхньої  Биковської”   та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Раковчук  Л.В.

у власність земельної ділянки на перехресті  вул.  Андріївської та Верхньої
Биковської”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Куроп’ятнику  Ю.С.  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення
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магазину  по  вул.  Бєлінського,  4-а”  (магазин) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Куроп’ятнику  Ю.С.  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  в  оренду  для  розміщення  магазину
по вул. Бєлінського, 4-а” (магазин).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  ТОВ ,,МАСТЕРБРОК” дозволу  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Дворцовій,  10”
(нежитлові будівлі і споруди) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення
міської  ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,МАСТЕРБРОК”  дозволу  на  розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Дворцовій,  10”
(нежитлові будівлі і споруди).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,ЦЕНТРАЛ  ФАРМІНГ  ЮКРЕЙН”  дозволу  на
розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
по  вул.  Дворцовій,  12”  (нежитлові  будівлі  і  споруди) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської ради ,,Про надання ТОВ ,,ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН” дозволу
на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
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(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
по вул. Дворцовій, 12” (нежитлові будівлі і споруди).

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

Рішення прийнято.
28. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки по  вул.  Великій
Перспективній,  80”  (для  будівництва  виробничих  приміщень
з розподільчими пристроями 35/10 кВ) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  З  метою  додаткового  вивчення  відтермінувати  розгляд  проекту

рішення міської ради ,,Про надання ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Великій Перспективній, 80”  (для будівництва виробничих приміщень
з розподільчими пристроями 35/10 кВ).

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  запросити  на  комісію  представників
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” для надання пояснень щодо мети використання
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 80 (ескізний проект).

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

Рішення прийнято.
29. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про надання Ковальовій  С.А.  дозволу на розроблення землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Фортечному,  19”
(об’єкт торгівлі) 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 землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Фортечному, 19” (об’єкт торгівлі).

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

Рішення прийнято.
***

Гребенчук Ю.Ф. тимчасово залишив засідання комісії.
***
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30. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання Цицаковській С.М. дозволу на розроблення землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова,  26-б”  (магазин)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Цицаковській  С.М.  дозволу  на  розроблення землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б” (магазин). 

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

Рішення прийнято.

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

ради  ,,Про передачу ТОВ ,,МАСТЕРБРОК” в оренду земельної ділянки по
вул. Дворцовій, 14” (нежитлові будівлі і споруди) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  проекту рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,МАСТЕРБРОК” в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій,  14”
(нежитлові будівлі і споруди).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Короленка, 1-а”  (площа 0,4573 га) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Короленка, 1-а” (площа 0,4573 га) з встановленням терміну оренди на
5 років та розміру орендної плати на рівні 5 % від нормативної грошової
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оцінки земельної ділянки в рік.
Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
33. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Короленка, 1-а”  (площа 0,0043 га) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Короленка, 1-а” (площа 0,0043 га)  з встановленням терміну оренди
на 5 років та розміру орендної плати на рівні 5 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.
34. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Короленка, 1-а”  (площа 0,0418 га) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПАТ  ,,МААК  ,,УРГА”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Короленка, 1-а” (площа 0,0418 га) з встановленням терміну оренди на
5 років та розміру орендної плати на рівні 5 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ПРАТ  ,,ІНСТИТУТ  ,,КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ”
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Аджамській,  3”  (гаражі) та
пояснив його основні положення.

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

ПРАТ  ,,ІНСТИТУТ  ,,КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ”  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Аджамській, 3” (гаражі) з встановленням терміну
оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні 3 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Цеюкову М.І. договору оренди земельної ділянки по
вул. Героїв України, 16-а” (аптека) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про поновлення Цеюкову М.І.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  України,  16-а”
з  встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної  плати на
рівні 5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ФОП Охрименко  Н.В.  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Героїв  України,  28-б”  (торгово-побутовий  комплекс
з наданням послуг автосервісу та автостоянки з пунктом громадського
харчування) та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Шамардін  О.С.  зазначив,  що  питання  щодо  перебуває  в  судовому
провадженні. Одночасно ознайомив присутніх зі зверненням від 05.09.2016
Охрименка А.В. (додається).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти до вирішення питання у суді розгляд проекту рішення міської
ради ,,Про  поновлення  ФОП Охрименко  Н.В.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Героїв України, 28-б”.

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

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

ради ,,Про поновлення Журенко Т.О. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Космонавта  Попова  (біля  муніципального  ринку)” та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про поновлення Журенко Т.О.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля муніципального ринку)”  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.

***
До роботи комісії долучився Гребенчук Ю.Ф. 

***
39. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про припинення ФОП Манжулі Г.О. права користування земельною
ділянкою  по  вул.  Дворцовій,  46”  (магазин) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  до  надання  документів  про  правонаступництво  розгляд
проекту рішення міської ради ,,Про припинення ФОП Манжулі Г.О. права
користування земельною ділянкою по вул. Дворцовій, 46” (магазин). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про припинення ПП ,,Альпін-Хелс К” права користування земельною
ділянкою по вул. Преображенській (біля будинку № 3-а)” (об'єкт роздрібної
торгівлі та надання послуг) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Відкласти  розгляд  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про  припинення  ПП  ,,Альпін-Хелс  К”  права  користування  земельною
ділянкою по вул. Преображенській (біля будинку № 3-а)”. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про припинення Фріга-Ханілевич Н.Г. права користування земельною
ділянкою по пров.  Фортечному,  19”  (майстерня по  ремонту взуття) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення  Фріга-
Ханілевич  Н.Г.  права  користування  земельною  ділянкою
по пров. Фортечному, 19” (майстерня по ремонту взуття).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  припинення  Куриленко  І.А.  права  користування  земельною
ділянкою  по  вул.  Генерала  Жадова,  27-3-76”  (продовольчий  магазин)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Відмовити  в  погодженні  проекту  рішення  міської  ради
,,Про припинення Куриленко І.А. права користування земельною ділянкою
по вул. Генерала Жадова, 27-3-76” (продовольчий магазин). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  підготувати  проект  рішення  про  відмову
у  припиненні  Куриленко  І.А.  права  користування  земельною  ділянкою
по вул. Генерала Жадова, 27-3-76 та ініціювати щодо включення зазначеного
питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

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

ради ,,Про  припинення  Матинській  Р.В.  права  користування  земельною
ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”  (салон краси) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення
Матинській Р.В. права користування земельною ділянкою по вул. Космонавта
Попова, 9, корп. 1” (салон краси).

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

Рішення прийнято.
44. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про припинення ФОП Царенко Л.В. права користування земельною
ділянкою по вул. Великій Перспективній, 34/32”  (магазин) та пояснив 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 ФОП Царенко Л.В. права користування земельною ділянкою по
вул.  Великій  Перспективній,  34/32 та  ініціювати  щодо  включення
зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.
45. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  припинення  ТОВ  ,,Магазин  ,,Ірина”  права  користування
земельною  ділянкою  просп.  Правди,  13”   та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про припинення ТОВ ,,Магазин
,,Ірина” права користування земельною ділянкою просп. Правди, 13”.

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

Рішення прийнято.
46. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Кіровоградському  міському  спортивному  клубу



30

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 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 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”.

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  підприємству  об’єднання  громадян  ,,Обласний  Центр
ранньої  соціальної  реабілітації  дітей-інвалідів”  ,,Кіровоградської  обласної
організації  інвалідів”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  в  постійне  користування
по просп. Університетському, 6” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  підприємству
об’єднання громадян ,,Обласний Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів”  ,,Кіровоградської  обласної  організації  інвалідів”  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в
постійне користування по просп. Університетському, 6”. 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про зміну Коцюрбі Ю.І. цільового призначення земельної ділянки по
вул.  Волкова  (біля  кардіодиспансеру)”  (з  житлового  будинку  та
садівництва  на  розміщення  автостоянки  для  автомобілів) та  пояснив
його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  зміну
Коцюрбі  Ю.І.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля  кардіодиспансеру)”  (з  житлового  будинку  та  садівництва  на
розміщення автостоянки для автомобілів). 

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

Рішення прийнято.
49. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про зміну Коцюрбі В.Ю. цільового призначення земельної ділянки по
вул.  Волкова  (біля  кардіодиспансеру)”  (з  житлового  будинку  та
садівництва  на  розміщення  автостоянки  для  автомобілів) та  пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  зміну
Коцюрбі  В.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля  кардіодиспансеру)”  (з  житлового  будинку  та  садівництва  на
розміщення автостоянки для автомобілів).

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

Рішення прийнято.
50. СЛУХАЛИ:

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

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  зміну  Ткаченку  О.О.
цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Криничуватій,  37”
(будівництво  житлового  будинку  на  розміщення  торгівельного
комплексу). 

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

Рішення прийнято.
51. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  зміну  Вітер  Є.С.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Херсонській, 101” (будівництво житлового будинку на розміщення
магазину) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про зміну Вітер Є.С. цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Херсонській,  101”  (будівництво
житлового будинку на розміщення магазину).

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

Рішення прийнято.

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

***
52. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  зміну  Городецькому  В.П.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Садовій”  (з  будівництва  та  обслуговування  житлового
будинку  на  об’єкт  комерційного  призначення  з  наданням  сервісного
обслуговування автомобілів) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про зміну Городецькому В.П.
цільового призначення земельної ділянки по вул. Садовій”  (з будівництва
та  обслуговування  житлового  будинку  на  об’єкт  комерційного
призначення з наданням сервісного обслуговування автомобілів). 

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

Рішення прийнято.
53. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  по  вул.  Руслана  Слободянюка,  76  (Валентини
Терешкової)”  та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволу  на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Руслана
Слободянюка, 76 (Валентини Терешкової)”.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.
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54. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку
№ 31-м)  право  оренди  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.  Вокзальній  (біля  будинку  №  31-м)  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні”.

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

Рішення прийнято.
55. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Архангельській
(біля будинку № 2) право оренди 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.  Архангельській  (біля  будинку  №  2)  право  оренди
на яку набувається на аукціоні”. 

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

Рішення прийнято.
56. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Добровольського
(біля  будинку  №  14)  право  оренди  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. Добровольського (біля будинку № 14) право оренди на яку
набувається на аукціоні”.

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

Рішення прийнято.
57. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Жадова
(напроти  будинку  №  26  по  вул.  Академіка  Тамма)  право  оренди  на  яку
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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. Генерала Жадова (напроти будинку № 26 по вул. Академіка
Тамма) право оренди на яку набувається на аукціоні”.

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

Рішення прийнято.
58. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для продажу права власності  на конкурентних засадах (земельних
торгах)  по  вул.  Космонавта  Попова,  9-в”  (торговельний  павільйон) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права
власності  на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта
Попова, 9-в” (торговельний павільйон).

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

Рішення прийнято.
59. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради  ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
30.03.2016 № 273” (,,Про зміну цільового призначення земельної ділянки по
вул.  Філатова”) (зміна  кадастрового  номеру) 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 30.03.2016 № 273” (,,Про зміну цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Філатова”) (зміна  кадастрового
номеру).

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

Рішення прийнято.
60. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”
(від 24 квітня 2014 року № 3068 ,,Про надання Чабановій М.М. дозволу на
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розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Прирічній, 34”,
від  30  березня  2016  року  №  250  ,,Про  передачу  земельних  ділянок
громадянам”,  від  23.02.2016  року  №  112  ,,Про  передачу  у  власність
земельних  ділянок  громадянам”) (приватний  сектор,  технічні  помилки,
3 ділянки) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішень
Кіровоградської міської ради” (від 24 квітня 2014 року № 3068 ,,Про надання
Чабановій  М.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  по  вул.  Прирічній,  34”,  від  30  березня  2016  року  №  250
,,Про передачу земельних ділянок громадянам”, від 23.02.2016 року № 112
,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”) (приватний
сектор, технічні помилки, 3 ділянки). 

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

Рішення прийнято.
61. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29.09.2015  №  4678”  (,,Про  передачу  ТОВ  ,,КОМПОЗИЦІЯ”  в  оренду
земельної  ділянки  по  просп.  Правди,  15-д”) (розмір  орендної  плати  -
з 6 на 3 %) 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 29.09.2015 № 4678” (,,Про передачу ТОВ
,,КОМПОЗИЦІЯ”  в  оренду  земельної  ділянки  по  просп.  Правди,  15-д”)
(розмір орендної плати - з 6 на 3 %).

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

Рішення прийнято.
62. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  30.07.2016  №  519”  (,,Про  передачу  ТОВ  ,,ФМ  –  АЛЬЯНС”  в  оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Габдрахманова,  35-а”) (ФМ-Альянс,  зміна
відсоткової  ставки  на  період  будівництва) 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  30.07.2016  №  519”  (,,Про  передачу
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ТОВ  ,,ФМ  –  АЛЬЯНС”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул.  Габдрахманова, 35-а”) (ФМ-Альянс, зміна відсоткової ставки на
період будівництва)

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

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

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішень

Кіровоградської  міської  ради”  (від  14.07.2015  №  4341  ,,Про  надання
ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”,  від  14.07.2015  №  4348
,,Про надання Колесник В.О. дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. 40 річчя Перемоги, 56-а”).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання ТОВ ,,МІСЬКПОБУТСЕРВІС” дозволу на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою щодо поділу  земельної  ділянки по
вул.  Преображенській,  88-б”  (продаж  частини  комплексу  будівель) та
пояснив його основні положення.

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

ТОВ  ,,МІСЬКПОБУТСЕРВІС”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по  вул.
Преображенській,  88-б”,  а  саме:  ,,передбачити право земельного сервітуту
суміжного  землекористувача  шляхом  укладання  земельного  сервітуту
відповідно статей 98-101 Земельного кодексу України”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  ФОП  Овечку  В.С.  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2” (0,3041 га
та 0,0193 га, виробнича база) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

Овечку В.С. технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки по вул. Заміській, 2” (0,3041 га та 0,0193 га, виробнича база).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  Яковенко  А.В.  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по  вул.  Заміській,  2”
(1,1500 га та 0,0978 га, виробнича база) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
Яковенко А.В. технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки по вул. Заміській, 2” (1,1500 га та 0,0978 га, виробнича база).

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

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

ради ,,Про  передачу  Довгенко  І.В.  в  оренду  земельних  ділянок
по вул. Заміській”  (ділянка № 1 площею 0,3041 га; ділянка № 2 площею
0,0978 га, виробнича база) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Довгенко  І.В.

в  оренду  земельних  ділянок  по  вул.  Заміській”  (ділянка  №  1  площею
0,3041 га; ділянка № 2 площею 0,0978 га, виробнича база).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Заміській,  2-б  право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (0,0193  га,  виробнича  база)
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. Заміській, 2-б право оренди на яку набувається на аукціоні”
(0,0193 га, виробнича база).

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

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії             В.Дрига


