
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  25

засідання постійної комісії з питань архітектури, 
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища

05 жовтня 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: Макарук О.О. - начальник 
управління охорони здоров'я,

Ксеніч В.М. - начальник
управління капітального будівництва,

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

Мартинова І.В. - заступник начальника 
управління містобудування та 
архітектури, 

Присутні: Табалов А.О.- секретар 
Кіровоградської міської ради,

Представники засобів масової 
інформації, громадської ради 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради та громадських організацій.
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Порядок денний

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  566
,,Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів комунальної
власності  м.  Кропивницького  та  реорганізацію  пологового  будинку  №  2
ім. ,,Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”

Доповідає: Макарук О.О. — начальник 
управління охорони здоров'я

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  701
,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016  року  №  85  ,,Про  затвердження  Програми  капітального  будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки” 

Доповідає: Ксеніч В.М. - начальник
управління капітального будівництва

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  707
,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28 квітня
2011 року № 473 ,,Про затвердження Комплексної програми внесення змін до
генерального  плану  міста  Кіровограда”  (коригування  генерального  плану
міста  Кіровограда),  розроблення  картографічних  матеріалів  масштабу
1:5000  в  цифровій  і  графічній  формі,  плану  зонування  території  міста
Кіровограда  та  детального  плану  території  міста  Кіровограда
(першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць
міста  Кіровограда  та  планування  транспортних  вузлів  з  розв'язкою  руху
в двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних рішень”

Доповідає: Мездрін В.М. - начальник управління 
містобудування та архітектури

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

Оренда (поновлення)
4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення

ТОВ МП ,,АРМІКС”  договору  оренди земельної  ділянки по  вул.  Великій
Пермській (біля будинку № 54)” (торговельно-побутовий комплекс, майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 10.08.2011, заява про
поновлення від 02.03.2016)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ТОВ МП ,,АРМІКС”  договору  оренди земельної  ділянки по  вул.  Великій
Пермській  (біля  будинку  №  54)”  (парковка,  заборгованість  відсутня,
договір оренди дійсний до 10.08.2011, заява про поновлення від 02.03.2016)
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6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ПАТ  ,,Концерн-Галнафтогаз”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Преображенській,  90-а”  (автозаправна  станція,  майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 26.09.2016, заява про
поновлення від 21.06.2016)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПАТ  ,,Концерн-Галнафтогаз”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  просп.  Університетському,  15-а”  (автозаправна  станція,  майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 08.12.2016, заява про
поновлення від 21.06.2016)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ТОВ  ,,Комерційно-виробнича  фірма  ,,КОМСЕНС”  договору  оренди
земельної  ділянки  по  Студентському  бульвару  (біля  житлового
будинку № 22/12)” (автостоянка, заборгованість відсутня, договір оренди
дійсний до 15.06.2014, заява про поновлення від 02.09.2016)

9. 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, майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 26.09.2016, заява про
поновлення від 29.07.2016)

10. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Довбні В.С. договору оренди земельної ділянки по вул. Покровській, 1/73”
(розміщення  офісу,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди
дійсний до 31.05.2016, заява про поновлення від 19.09.2016)

11. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
МПП  ,,Лінкольн”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 4-в” (магазин, майно, заборгованість відсутня,
договір оренди дійсний до 15.06.2014, заява про поновлення від 02.09.2016)

12. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Кравцову  І.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній,  27”
(торгівельний павільйон, майно, заборгованість відсутня, договір оренди
дійсний до 28.11.2016, заява про поновлення від 22.09.2016)

13. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ТОВ  ,,Слов’яни  –  Кіровоград”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Генерала  Жадова,  23,  корп.  1”  (адміністративно-побутовий
комплекс,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
29.12.2016, заява про поновлення від 21.09.2016)

14. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ТОВ  ,,Поліграфічні  послуги”  договорів  оренди  земельних  ділянок
по м. Кропивницькому” 
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15. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
УДППЗ  ,,УКРПОШТА”  договорів  оренди  земельних  ділянок
по м. Кропивницькому” (16 пунктів)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Великій Перспективній, 76-а”  (для розміщення та обслуговування
адміністративної  будівлі  з  сервісним  центром,  майно,  заборгованість
відсутня,  договір  оренди  дійсний  до  30.12.2016,  заява  про  поновлення
від 17.06.2016)

17. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП Богдановій Л.П. договору оренди земельної ділянки по вул. Бєляєва”
(торгівельний  павільйон,  майно-кіоск, договір  оренди  дійсний
до 29.12.2016, заява про поновлення від 07.09.2016)

18. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Єгоян  О.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  бульвару
Студентському,  17-б”  (торгівельний  павільйон,  майно-  торгівельний
павільйон, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 25.11.2016,
заява про поновлення від 22.08.2016)

19. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Заднєпряному  А.Г.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Холодноярській (на Лелеківському кладовищі)” (об’єкт по наданню
ритуальних  послуг, заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний
до 03.11.2016, заява про поновлення від 29.09.2016)

20. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Дехтярьовій І.А. договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 48”
(магазин,  майно, заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
20.12.2016, заява про поновлення від 14.09.2016)

21. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Семенченко  О.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Академіка
Корольова”  (торгівельно-побутовий  комплекс,  майно-  торгівельний
павільйон, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 20.03.2017,
заява про поновлення від 15.09.2016)

22. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Вдовиченку  С.В.  договору  оренди  землі  по  вул.  Архангельській
(біля АТС)” (пункт вторинної сировини, заборгованість відсутня, договір
оренди дійсний до 31.03.2016, заява про поновлення від 17.03.2016)

23. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП Вдовиченку С.В.  договору оренди землі по вул. Космонавта Попова
(біля  будинку  №  15/2)”  (пункт  вторинної  сировини,  заборгованість
відсутня,  договір  оренди  дійсний  до  31.03.2016,  заява  про  поновлення
від 17.03.2016)
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24. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Афанасьєвій С.О. договорів оренди землі по вул. Великій Пермській, 39” (дві
ділянки  площею  0,0062  га  та  0,0109  га  магазин-бар,  майно,
заборгованість відсутня, договори оренди дійсні до 27.02.2017, заява про
поновлення від 18.08.2016)

25. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Уваровському  Д.О.  договору  оренди  землі  по  вул.  Валентини
Терешкової, 60”  (магазин та господарські будівлі, майно, заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 07.11.2016, заява про поновлення від
08.07.2016)

26. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Сабельніковій  С.В.  договору  оренди  землі  по  вул.  Алтайській,  1”
(магазин,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
06.10.2016, заява про поновлення від 23.06.2016)

27. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП Парамоновій Н.В. договору оренди землі по вул. Космонавта Попова
(біля  магазину  ,,Південний”)”  (торгівельний  кіоск,  заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 25.11.2016, заява про поновлення від
06.07.2016)

28. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП Карповій О.В. договору оренди землі по вул. Поповича, 7-в”  (склад-
магазин та офіс, майно, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний
до 20.12.2016, заява про поновлення від 19.07.2016)

29. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ФОП  Полєтаєву  С.І.  договору  оренди  землі  по  просп.  Перемоги,  14-б
(біля  автостоянки)”  (автостоянка,  майно,  заборгованість  відсутня,
договір оренди дійсний до 09.11.2017, заява про поновлення від 07.06.2016)

30. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Іожиці  В.І.  договору  оренди  землі  по  вул.  Кропивницького,  189-а”
(під  розміщення  пункту  технічного  обслуговування  автомобілів  та
роздрібної  торгівлі,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди
дійсний до 29.11.2016, заява про поновлення від 21.09.2016)

31. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ТОВ  ,,Караван-С”  договру  оренди  землі  по  вул.  Преображенській
(біля  будинку  побуту)”  (для  розміщення  торгівельного  кіоску,  договір
дійсний до 21.04.2016, заява про поновлення від 25.04.2016)
Внесення змін

32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2016  №  4416”
(,,Про  затвердження  ставок  земельного  податку  по  місту Кіровограду”)
(звернення Кролевця А.В.  -  зменшення ставки земельного податку для
житлового  фонду,  дачно-будівельних  товариств,  садових  та  дачних
будинків з 0,1% на 0,03%)
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Оренда (поновлення)
33. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення

ТДВ  фірмі  ,,МЕБЛІ”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Яновського,  104”  (літній  майданчик,  майно,  заборгованість
відсутня, майно відсутнє, договір оренди дійсний до 28.02.2016, заява про
поновлення від 12.04.2016)
Аукціони (дозволи)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 11-г)
право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі) (0,0012 га)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 11-г)
право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі) (0,0020 га)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля
будинку  №  17-а)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (об’єкт
торгівлі - магазин)

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Покровській
(біля будинку № 4-а) право оренди на яку набувається на аукціоні” (кафе)
Приватний сектор дозволи (вільні земельні ділянки)

38. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Грозану О.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  пров.  Вільному”  (учасник  АТО,  будівництво
житлового будинку)

39. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шаповалову  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Світлій,  29/35”  (будівництво
житлового будинку)
Садівництво дозволи (вільні земельні ділянки)

40. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Кліменковій  Н.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля земельної ділянки
кадастровий номер 3510100000:43:368:0083)”
Гаражі (оренда)

41. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Бондару О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Віктора  Чміленка  (напроти  будинку  №  71)”
(учасник АТО)

42. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Сошніковій  Г.І.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26)” 
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43. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кривохижі  А.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній  (у  дворі
будинку  №  1-б)”  (учасник  ВВВ,  персональний  пенсіонер,  почесний
громадянин м. Кіровограда)
Поділ (затвердження)

44. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
технічної  документації  із  землеустрою щодо поділу  земельної  ділянки по
пров. Курінному, 29”

45. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження Паламарчук О.В. технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29-б”
Додаткові

46. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ  ,,ФУТБОЛЬНИЙ  КЛУБ  ЗІРКА”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Гагаріна, 1-а”

47. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Гаморі  О.С.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по пров. Гайдамацькому (біля будинку № 17)”

48. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ракуленко  Л.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Університетському  (біля  огорожі
тролейбусного депо)”

49. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(між  будинками  №  100  та  №  102)  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні”

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

відповідно  до  листів  від  03.10.2016  №  1037,  від  05.10.2016  №  1058
управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища,  від  26.09.2016  №  3526  управління  охорони  здоров'я
та  від  03.10.2016  №  499  управління  капітального  будівництва
Кіровоградської міської ради. 
ВИСТУПИЛИ:

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

про передачу ТОВ ,,ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА” в оренду земельної
ділянки по вул. Гагаріна, 1-а;
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про передачу Гаморі О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Гайдамацькому (біля будинку № 17);

про  надання  Ракуленко  Л.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по просп. Університетському (біля огорожі тролейбусного депо);

про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(між  будинками  №  100  та  №  102)  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні.
ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
відповідно  до  листів  від  03.10.2016  №  1037,  від  05.10.2016  №  1058
управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища,  від  26.09.2016  №  3526  управління  охорони  здоров'я,
від 03.10.2016 № 499 управління капітального будівництва Кіровоградської
міської ради з урахуванням пропозиції включити до порядку денного комісії
наступні питання (додаються), а саме:

про передачу ТОВ ,,ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА” в оренду земельної
ділянки по вул. Гагаріна, 1-а;

про передачу Гаморі О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Гайдамацькому (біля будинку № 17);

про  надання  Ракуленко  Л.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по просп. Університетському (біля огорожі тролейбусного депо);

про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(між  будинками  №  100  та  №  102) право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні.

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

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Макарук О.О., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської

ради № 566 ,,Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів
комунальної  власності  м.  Кропивницького  та  реорганізацію  пологового
будинку  №  2  ім.  ,,Святої  Анни”  шляхом  приєднання  до  пологового
будинку № 1” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома проект рішення міської ради № 566 ,,Про оптимізацію
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мережі  лікувально-профілактичних  закладів  комунальної  власності
м.  Кропивницького  та  реорганізацію пологового  будинку  № 2  ім.  ,,Святої
Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”.

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Ксеніч В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради № 701  ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 23 лютого 2016 року № 85 ,,Про затвердження Програми капітального
будівництва,  реконструкції  та  капітального ремонту об’єктів  комунального
господарства  і  соціально-культурного  призначення  м.  Кіровограда
на 2016 – 2018 роки” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради №  701  ,,Про  внесення  змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  23  лютого  2016  року  № 85
,,Про  затвердження  Програми  капітального  будівництва,  реконструкції  та
капітального  ремонту  об’єктів  комунального  господарства  і  соціально-
культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”.

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

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради № 707 ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради  від  28  квітня  2011  року  №  473  ,,Про  затвердження  Комплексної
програми  внесення  змін  до  генерального  плану  міста  Кіровограда”
(коригування  генерального  плану  міста  Кіровограда),  розроблення
картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і  графічній формі,
плану зонування території міста Кіровограда та детального плану території
міста  Кіровограда  (першочерговість  розроблення  плану  червоних  ліній
магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів
з  розв'язкою  руху  в  двох  рівнях,  визначення  архітектурно-планувальних
рішень” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради № 707 ,,Про внесення змін до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  28  квітня  2011  року  №  473
,,Про затвердження Комплексної  програми внесення  змін до генерального
плану  міста  Кіровограда”  (коригування  генерального  плану  міста
Кіровограда),  розроблення  картографічних  матеріалів  масштабу  1:5000
в цифровій і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда
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та  детального  плану  території  міста  Кіровограда  (першочерговість
розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда
та  планування  транспортних  вузлів  з  розв'язкою  руху  в  двох  рівнях,
визначення архітектурно-планувальних рішень”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  МП  ,,АРМІКС”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Великій  Пермській  (біля  будинку  №  54)”  (торговельно-
побутовий  комплекс,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди
дійсний до 10.08.2011, заява про поновлення від 02.03.2016) 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  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.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  МП  ,,АРМІКС”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Великій  Пермській  (біля  будинку  №  54)”  (парковка,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 10.08.2011, заява про
поновлення від 02.03.2016) 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  поновленні  ТОВ  МП  ,,АРМІКС”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Великій  Пермській  (біля  будинку  №  54) та  ініціювати  щодо
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включення зазначеного  питання  до  проекту  порядку  денного  сесії  міської
ради.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,Концерн-Галнафтогаз”  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Преображенській, 90-а”  (автозаправна станція,
майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до  26.09.2016,
заява про поновлення від 21.06.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  ПАТ
,,Концерн-Галнафтогаз”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.
Преображенській,  90-а”  (автозаправна  станція,  майно,  заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 26.09.2016, заява про поновлення від
21.06.2016) з встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної
плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,Концерн-Галнафтогаз”  договору  оренди
земельної  ділянки  по  просп.  Університетському,  15-а”  (автозаправна
станція,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
08.12.2016, заява про поновлення від 21.06.2016) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПАТ  ,,Концерн-Галнафтогаз”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  просп.  Університетському,  15-а”  (автозаправна  станція,  майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 08.12.2016, заява про
поновлення  від  21.06.2016) з  встановленням  терміну  оренди  на  5  років
та розміру орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки
земельної ділянки в рік.

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

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

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,Комерційно-виробнича  фірма  ,,КОМСЕНС”
договору  оренди  земельної  ділянки  по  Студентському  бульвару  (біля
житлового  будинку  №  22/12)”  (автостоянка,  заборгованість  відсутня,
договір оренди дійсний до 15.06.2014, заява про поновлення від 02.09.2016)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ТОВ  ,,Комерційно-виробнича  фірма  ,,КОМСЕНС”  договору  оренди
земельної  ділянки  по  Студентському  бульвару  (біля  житлового
будинку № 22/12)” (автостоянка, заборгованість відсутня, договір оренди
дійсний  до  15.06.2014,  заява  про  поновлення  від  02.09.2016)
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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. 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,  майно,  заборгованість відсутня,  договір  оренди дійсний до
26.09.2016, заява про поновлення від 29.07.2016) 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  поновлення  ФОП  Охрименко  Н.В.  договору
оренди земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-б”.

2.  Вивчити  зазначене  питання  на  виїзному  засіданні  в  присутності
представників зацікавлених сторін.

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

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

ради ,,Про поновлення Довбні В.С. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Покровській,  1/73”  (розміщення  офісу,  майно,  заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 31.05.2016, заява про поновлення від
19.09.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про поновлення Довбні  В.С.
договору оренди земельної ділянки по вул. Покровській, 1/73” (розміщення
офісу,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
31.05.2016, заява про поновлення від 19.09.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення МПП ,,Лінкольн” договору оренди земельної ділянки
по вул. Преображенській, 4-в” (магазин, майно, заборгованість відсутня,
договір оренди дійсний до 15.06.2014, заява про поновлення від 02.09.2016)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
МПП  ,,Лінкольн”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 4-в” (магазин, майно, заборгованість відсутня,
договір оренди дійсний до 15.06.2014, заява про поновлення від 02.09.2016)
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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Кравцову І.О. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Соборній,  27”  (торгівельний  павільйон,  майно,  заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 28.11.2016, заява про поновлення від
22.09.2016) 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 Кравцову І.О.

договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній,  27”  (торгівельний
павільйон,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
28.11.2016, заява про поновлення від 22.09.2016)  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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,Слов’яни  –  Кіровоград”  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1” (адміністративно-
побутовий  комплекс,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди
дійсний до 29.12.2016, заява про поновлення від 21.09.2016) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ТОВ  ,,Слов’яни  –  Кіровоград”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Генерала  Жадова,  23,  корп.  1”  (адміністративно-побутовий
комплекс,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
29.12.2016, заява про поновлення від 21.09.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,Поліграфічні  послуги”  договорів  оренди
земельних  ділянок  по  м.  Кропивницькому”   та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ТОВ  ,,Поліграфічні  послуги”  договорів  оренди  земельних  ділянок
по  м.  Кропивницькому”  з  встановленням  терміну  оренди  на  5  років  та
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розміру  орендної  плати  на  рівні  3  %  від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік.  

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення УДППЗ ,,УКРПОШТА” договорів оренди земельних
ділянок  по  м.  Кропивницькому” (16  пунктів) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

УДППЗ  ,,УКРПОШТА”  договорів  оренди  земельних  ділянок
по  м.  Кропивницькому” (16  пунктів) з  встановленням  терміну  оренди
на 1 рік та розміру орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.  

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 76-а” (для розміщення та
обслуговування  адміністративної  будівлі  з  сервісним  центром,  майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 30.12.2016, заява про
поновлення від 17.06.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Великій Перспективній, 76-а”  (для розміщення та обслуговування
адміністративної  будівлі  з  сервісним  центром,  майно,  заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 30.12.2016, заява про поновлення від
17.06.2016) 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” – 7 (одноголосно).

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

ради ,,Про  поновлення  ФОП  Богдановій  Л.П.  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Бєляєва”  (торгівельний  павільйон,  майно-кіоск, договір
оренди  дійсний  до  29.12.2016,  заява  про  поновлення  від  07.09.2016) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення
міської  ради ,,Про  поновлення  ФОП  Богдановій  Л.П.  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Бєляєва”. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення ФОП Єгоян О.В. договору оренди земельної ділянки
по  бульвару  Студентському,  17-б”  (торгівельний  павільйон,  майно-
торгівельний павільйон, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний
до 25.11.2016, заява про поновлення від 22.08.2016) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ФОП  Єгоян  О.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  бульвару
Студентському,  17-б”  (торгівельний  павільйон,  майно-  торгівельний
павільйон, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 25.11.2016,
заява  про  поновлення  від  22.08.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення ФОП Заднєпряному А.Г. договору оренди земельної
ділянки по вул. Холодноярській (на Лелеківському кладовищі)”  (об’єкт по
наданню  ритуальних  послуг, заборгованість  відсутня,  договір  оренди
дійсний до 03.11.2016, заява про поновлення від 29.09.2016) 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

ФОП  Заднєпряному  А.Г.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Холодноярській (на Лелеківському кладовищі)” (об’єкт по наданню
ритуальних послуг, заборгованість відсутня,  договір оренди дійсний до
03.11.2016, заява про поновлення від 29.09.2016) 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,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Дехтярьовій І.А. договору оренди земельної ділянки
по вул. Шевченка, 48”  (магазин, майно, заборгованість відсутня, договір
оренди  дійсний  до  20.12.2016,  заява  про  поновлення  від  14.09.2016) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
Дехтярьовій І.А. договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 48”
(магазин,  майно, заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
20.12.2016, заява про поновлення від 14.09.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради  ,,Про поновлення Семенченко О.В. договору оренди земельної ділянки
по вул.  Академіка  Корольова”  (торгівельно-побутовий комплекс,  майно-
торгівельний павільйон, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний
до 20.03.2017, заява про поновлення від 15.09.2016) 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

Семенченко  О.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Академіка
Корольова”  (торгівельно-побутовий  комплекс,  майно-  торгівельний
павільйон, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 20.03.2017,
заява  про  поновлення  від  15.09.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ФОП  Вдовиченку  С.В.  договору  оренди  землі
по  вул.  Архангельській  (біля  АТС)”  (пункт  вторинної  сировини,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 31.03.2016, заява про
поновлення від 17.03.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди землі по вул. Архангельській (біля
АТС)”  (пункт  вторинної  сировини,  заборгованість  відсутня,  договір
оренди  дійсний  до  31.03.2016,  заява  про  поновлення  від  17.03.2016)
з встановленням терміну до 16.05.2019 (відповідно до ,,Паспорту прив'язки
тимчасової споруди”).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди землі по вул.
Космонавта  Попова (біля  будинку № 15/2)”  (пункт вторинної  сировини,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 31.03.2016, заява про
поновлення від 17.03.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ФОП Вдовиченку С.В.  договору оренди землі по вул. Космонавта Попова
(біля  будинку  №  15/2)”  (пункт  вторинної  сировини,  заборгованість
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відсутня, договір оренди дійсний до 31.03.2016, заява про поновлення від
17.03.2016) з встановленням терміну до 16.05.2019 (відповідно до ,,Паспорту
прив'язки тимчасової споруди”).

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

Рішення прийнято.
24. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  Афанасьєвій  С.О.  договорів  оренди  землі  по  вул.
Великій  Пермській,  39”  (дві  ділянки  площею  0,0062  га  та  0,0109  га
магазин-бар, майно, заборгованість відсутня, договори оренди дійсні до
27.02.2017, заява про поновлення від 18.08.2016) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
Афанасьєвій  С.О.  договорів  оренди землі  по  вул.  Великій  Пермській,  39”
(дві  ділянки  площею  0,0062  га  та  0,0109  га  магазин-бар,  майно,
заборгованість відсутня, договори оренди дійсні до 27.02.2017, заява про
поновлення  від  18.08.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ФОП  Уваровському  Д.О.  договору  оренди  землі
по вул. Валентини Терешкової, 60” (магазин та господарські будівлі, майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 07.11.2016, заява про
поновлення від 08.07.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ФОП  Уваровському  Д.О.  договору  оренди  землі  по  вул.  Валентини
Терешкової, 60”  (магазин та господарські будівлі, майно, заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 07.11.2016, заява про поновлення від
08.07.2016)  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” – 7 (одноголосно).

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

ради ,,Про поновлення ФОП Сабельніковій С.В. договору оренди землі по
вул.  Алтайській,  1”  (магазин,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір
оренди  дійсний  до  06.10.2016,  заява  про  поновлення  від  23.06.2016) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ФОП  Сабельніковій  С.В.  договору  оренди  землі  по  вул.  Алтайській,  1”
(магазин,  майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до
06.10.2016, заява про поновлення від 23.06.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення ФОП Парамоновій  Н.В.  договору  оренди землі  по
вул. Космонавта Попова (біля магазину ,,Південний”)” (торгівельний кіоск,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 25.11.2016, заява про
поновлення від 06.07.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  ФОП

Парамоновій Н.В. договору оренди землі по вул. Космонавта Попова (біля
магазину  ,,Південний”)”  (торгівельний  кіоск,  заборгованість  відсутня,
договір оренди дійсний до 25.11.2016, заява про поновлення від 06.07.2016)
з  встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної  плати на
рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  вказати  заявнику  на  потребу  приведення  до
відповідного  вигляду  фасаду  торгівельного  кіоску по  вул.  Космонавта
Попова (біля магазину ,,Південний”). 

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

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

ради ,,Про поновлення ФОП Карповій О.В. договору оренди землі по вул.
Поповича, 7-в”  (склад-магазин та офіс, майно, заборгованість відсутня,
договір оренди дійсний до 20.12.2016, заява про поновлення від 19.07.2016)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ФОП Карповій О.В. договору оренди землі по вул. Поповича, 7-в”  (склад-
магазин та офіс, майно, заборгованість відсутня, договір оренди дійсний
до 20.12.2016, заява про поновлення від 19.07.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ФОП  Полєтаєву  С.І.  договору  оренди  землі
по  просп.  Перемоги,  14-б  (біля  автостоянки)”  (автостоянка,  майно,
заборгованість відсутня, договір оренди дійсний до 09.11.2017, заява про
поновлення від 07.06.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відтермінувати  розгляд  даного  питання  та  вивчити  детальніше  на

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  Іожиці  В.І.  договору  оренди  землі  по  вул.
Кропивницького,  189-а”  (під  розміщення  пункту  технічного
обслуговування автомобілів та роздрібної торгівлі, майно, заборгованість
відсутня, договір оренди дійсний до 29.11.2016, заява про поновлення від
21.09.2016) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.



22

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  Іожиці  В.І.

договору  оренди  землі  по  вул.  Кропивницького,  189-а”  (під  розміщення
пункту  технічного  обслуговування  автомобілів  та  роздрібної  торгівлі,
майно,  заборгованість  відсутня,  договір  оренди  дійсний  до  29.11.2016,
заява  про  поновлення  від  21.09.2016) 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” – 7 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,Караван-С”  договру  оренди  землі
по  вул.  Преображенській  (біля  будинку  побуту)”  (для  розміщення
торгівельного кіоску, існуючий тор. кіоск, договір дійсний до 21.04.2016,
заява про поновлення від 25.04.2016) 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  поновленні  ТОВ  ,,Караван-С”  договру  оренди  землі
по  вул.  Преображенській  (біля  будинку  побуту) та  ініціювати  щодо
включення зазначеного  питання  до  проекту  порядку  денного  сесії  міської
ради.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
14.07.2016  № 4416”  (,,Про  затвердження  ставок  земельного  податку  по
місту  Кіровограду”)  (звернення  Кролевця  А.В.  -  зменшення  ставки
земельного податку для житлового фонду, дачно-будівельних товариств,
садових  та  дачних  будинків  з  0,1%  на  0,03%) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  з  урахуванням  норм  чинного  законодавства  України  та  за
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умови погодження юридичним та фінансовим управліннями Кіровоградської
міської ради  проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 14.07.2016 № 4416”  (,,Про затвердження
ставок земельного податку по місту Кіровограду”). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  поновлення  ТДВ  фірмі  ,,МЕБЛІ”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Яновського,  104”  (літній  майданчик,  майно,
заборгованість  відсутня,  майно  відсутнє,  договір  оренди  дійсний  до
28.02.2016, заява про поновлення від 12.04.2016) та пояснив 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  поновлення  ТДВ  фірмі  ,,МЕБЛІ”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Яновського,  104”  (літній  майданчик,  майно,
заборгованість  відсутня,  майно  відсутнє,  договір  оренди  дійсний  до
28.02.2016, заява про поновлення від 12.04.2016).

2. Доручити управлінню містобудування та архітектури надати висновок
щодо  відповідності  заявленої  у  зверненні  ТДВ  фірми  ,,МЕБЛІ” ситуації
містобудівної  документації,  нормативно-правовим  актам,  що  мають  бути
враховані при опрацюванні та підготовці матеріалів на сесію міської ради.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля будинку № 11-г) право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт
торгівлі) (0,0012 га) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
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ділянки  по  вул.  Волкова  (біля  будинку  №  11-г)  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі) (0,0012 га). 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 2,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(біля будинку № 11-г) право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт
торгівлі) (0,0020 га) 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.  Волкова  (біля  будинку  №  11-г)  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі) (0,0020 га).

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 2,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній
(біля будинку № 17-а) право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт
торгівлі - магазин) 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. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а) право оренди
на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі — магазин).

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Покровській  (біля
будинку  №  4-а)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (кафе) 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.  Покровській  (біля  будинку  №  4-а)  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (кафе).

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 3,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Грозану  О.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Вільному”
(учасник АТО, будівництво житлового будинку) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення

міської  ради  ,,Про надання Грозану  О.Є.  дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Вільному”
(учасник АТО, будівництво житлового будинку).  

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

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

ради ,,Про  надання  Шаповалову  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Світлій,  29/35”
(будівництво житлового будинку) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Світлій, 29/35” (будівництво житлового будинку). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Кліменковій  Н.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Куроп’ятникова
(біля  земельної  ділянки  кадастровий  номер  3510100000:43:368:0083)” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Кліменковій Н.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля земельної ділянки кадастровий номер
3510100000:43:368:0083)”. 

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

Рішення прийнято.

41. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Бондару  О.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка
(напроти будинку № 71)” (учасник АТО) та пояснив 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  наданні
Бондару О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Віктора  Чміленка  (напроти  будинку  №  71) та
ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Сошніковій  Г.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Єгорова  (біля
будинку № 26)”  та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про надання Сошніковій Г.І.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26)”.

Результати голосування:
„за” – 6,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Кривохижі  А.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній  (у  дворі  будинку  №  1-б)”  (учасник  ВВВ,  персональний
пенсіонер,  почесний  громадянин  м.  Кіровограда), пояснив  його  основні
положення та повідомив про  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.
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ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської ради ,,Про надання Кривохижі А.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній (у дворі будинку № 1-б)”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
технічної  документації  із  землеустрою щодо поділу  земельної  ділянки по
пров. Курінному, 29” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської  міської  ради  технічної  документації  із  землеустрою щодо
поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29”. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  Паламарчук  О.В.  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29-б” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
Паламарчук  О.В.  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки по пров. Курінному, 29-б”.

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

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

ради ,,Про передачу ТОВ ,,ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА” в оренду земельної
ділянки по вул. Гагаріна, 1-а” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ТОВ  ,,ФУТБОЛЬНИЙ  КЛУБ  ЗІРКА”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Гагаріна, 1-а” з встановленням терміну оренди строком на 5 років та
орендної  плати  на  рівні  3  % від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Гаморі О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров.  Гайдамацькому  (біля  будинку  №  17)” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,Про  передачу  Гаморі  О.С.

безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Гайдамацькому  (біля
будинку № 17)”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Ракуленко  Л.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по просп. Університетському (біля огорожі тролейбусного депо)” та пояснив
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  наданні  Ракуленко  Л.В.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки по просп. Університетському (біля огорожі тролейбусного депо) та
ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради;

запропонувати Ракуленко Л.В. звернутися до міської ради щодо надання
в  оренду  земельної  ділянки  по  просп.  Університетському  (біля  огорожі
тролейбусного депо).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(між  будинками  №  100  та  №  102)  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. Яновського (між будинками № 100 та № 102) право оренди на
яку набувається на аукціоні” за умови додаткового вивчення та погодження
управлінням  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  середовища,
управлінням містобудуванням та архітектури Кіровоградської міської ради.

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

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


