
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  № 27
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

27 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.,

Відсутні члени комісії: Шамардін О.С.,

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

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

Присутні: Гершкул М.П., Максименко С.П. – 
представники ПАТ 
,,Кіровоградобленерго”,

Важинська Г.В. - голова садового 
товариства ,,Аграрник”,

Представники засобів масової інформації,
громадських організацій, мешканці міста.



Порядок денний

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  715
,,Про  розроблення  детальних  планів  територій  в  районі  вулиць  Генерала
Родимцева,  Родникової,  між  провулком  Курінним  та  СТ  ,,Аграрник”
у м. Кропивницькому” 

Доповідає: Мартинова І.В. - заступник 
начальника управління містобудування 
та архітектури

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

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” (Косинський, 16 пунктів, 15 заявників)

3. 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 жилого
будинку, вільна ділянка)
Учасники АТО   (передача, приватний сектор)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Савельєв,  27  пунктів,
25 заявників)
Учасники АТО   (дозволи, садівництво)

5. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
індивідуального  садівництва  учасникам  АТО”  (Маркін,
3 пункти, 2 заявника)
Приватний сектор   (дозволи, майно)

6. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволів
на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам” (Леонов, 12 пунктів, 11 заявників)
Приватний сектор   (дозволи, вільні земельні ділянки)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шкуренко Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2” (житловий будинок)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Мунтянову С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по проїзду Петровського, 51” (житловий будинок)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ткаченко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Суворова (біля будинку № 3)” (житловий будинок)

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання



Янчуркіну О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Степана Разіна, 40” (оренда під житловий будинок)
Приватний сектор   (передача, майно)

11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
у власність земельних ділянок громадянам” (Політ, 31 пункт, 29 заявників)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Парокінному В.В. у власність земельної ділянки по вул. Ушакова, 87” (договір
дарування майна)
Приватний сектор   (передача, вільні земельні ділянки)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Чорнобривцю  В.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Пугачова, 14”
Садівництво   (дозволи)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Довгополому  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  на  розі  вул.  Миколи  Смоленчука
та вул. Архангельської”

15. 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, зменшили площу) (повторно

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Бровенку О.Т. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева
(біля будинку № 40)” (біля приватного житлового будинку)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Фабриці М.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  вул.  Лелеківській  (біля  будинку  №  3)”
(біля приватного житлового будинку)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Качану Ю.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10)”

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Авдєєву  О.І.  дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  пров.  Козацькому  (біля  будинку  №  18)”
(біля приватного житлового будинку)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Унраін  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1” (біля житлового будинку)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кобець  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки по пров. Громадянському (біля будинку № 4-а)”

Оренда   (дозвіл)
22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання



Літвіненку С.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21” (виробничі приміщення)

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Волошаненку  В.В.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
в натурі (на місцевості) по вул. Вокзальній, 103-а” (магазин)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок
по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н”  (торгівельні
павільйони) (повторно)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
РЕГІОНАЛЬНОМУ  СЕРВІСНОМУ  ЦЕНТРУ  МВС  В  КІРОВОГРАДСЬКІЙ
ОБЛАСТІ  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (передача нерухомого майна, для
розміщення адміністративних та допоміжних приміщень)
Оренда   (передача)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Яцурі  В.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова,  28-ж”
(об’єкт торгівлі, майно) (повторно)

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Ляшенко  А.А.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля відділення зв’язку)” (перехід права відповідно до свідоцтва про право на
спадщину)
Оренда   (поновлення)

28. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому” (16 пунктів)
Оренда   (припинення)

29. Про погодження проекту  рішення міської  ради ,,Про припинення
ТОВ ,,Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1” права користування
земельною  ділянкою  по  вул.  Аджамській”
(кар’єр для видобування суглинків, закінчення площі видобутку суглинків)

30. Про погодження проекту  рішення міської  ради ,,Про припинення
ТОВ ,,БУДЕКСПОРТ” права  користування земельною ділянкою на території
парку культури і відпочинку 50 років Жовтня” (кафе)

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

Викуп   (дозвіл)
32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Шевченка, 27”

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання



дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Юрія Коваленка (на зупинці міського транспорту)”

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Автолюбителів, 2” 
Викуп   (затвердженн  я)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  продаж
Лучкову  Є.П.  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення
по вул. Руслана Слободянюка, 213-в” (виробнича база)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  продаж
Лагуткіній  Л.В.  земельної  ділянки несільськогосподарського  призначення  по
вул. Гоголя, 69” (адміністративний комплекс)
Внесення змін

37. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.06.2016  №  392”
(,,Про  поновлення  Крупченко  Л.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Добровольського, 13-а”) (зміна відсоткової ставки з 6% на 3%)

38. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4597”
(,,Про поновлення ФОП Шевченку А.О. договорів оренди земельних ділянок по
місту Кіровограду”) (зменшення орендної плати) (повторно)

39. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (до  пункту  24  рішення
Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 479 ,,Про надання дозволів на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО”, до пунктів 79 та 79.1 рішення Кіровоградської міської ради
від 30.07.2016 № 480 ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам
АТО”,  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24.04.2014
№ 3075 ,,Про передачу Зубу В. М. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала
Родимцева,  83-г”,  до  пункту  6.1  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29.09.2015  р.  №  4684  ,,Про  повторний  розгляд
пунктів  4,  4.1,  5,  5.1,  6,  6.1,  7,  7.1  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  14.07.2015  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
товариствах” (технічні помилки)
Аукціони   (дозволи)

40. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по пров. Аджамському право оренди на
яку набувається на аукціоні” (промислова база)

41. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  36
(біля кафе ,,Вояж”) право оренди на яку набувається на аукціоні” (магазин)

Зміна цільового призначення   (затвердження)
42. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміну цільового



призначення  земельної  ділянки  Машиної  М.Ф.  по  вул.  Молодіжній
(біля  будинку  №  27/12)”  (з  гаража  на  розміщення  навчально-виховного
центру з розвитку професійної підготовки та популяризації спортивного
танцю)

Постійне користування   (затвердження)
43. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

квартирно-експлуатаційному  відділу  міста  Кропивницький  в  постійне
користування  земельної  ділянки  по  вул.  Леваневського,  1-л”
(для розміщення цілісного майнового комплексу)

44. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
квартирно-експлуатаційному  відділу  міста  Кропивницький  в  постійне
користування  земельної  ділянки  по  вул.  Леваневського,  1-к”
(для розміщення цілісного майнового комплексу)

45. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
квартирно-експлуатаційному  відділу  міста  Кропивницький  в  постійне
користування  земельної  ділянки  по  вул.  Леваневського,  1-м”
(для розміщення цілісного майнового комплексу)
Додаткові

46. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 80”

47. 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)

48. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
ТОВ  МП  ,,АРМІКС”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Пермській (біля будинку № 54)” (парковка)

49. 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”

50. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ТОВ ,,МАСТЕРБРОК” в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 14”

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

відповідно до листа від 25.10.2016 № 1157 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  та  зняти  з  розгляду
підпункти  5  та  7  пункту  27  Про  поновлення  договорів  оренди  земельних
ділянок по м. Кропивницькому (16 пунктів),а саме:

пункт ,,5. Поновити Колективному підприємству ,,ЄЛІЗАВЕТА” договір
оренди земельної ділянки строком на 5 років по вул. Генерала Родимцева, 125



загальною  площею  0,7663  га  (7663,09  кв.м)
(кадастровий № 3510100000:35:318:0007) (у тому числі по угіддях: 0,7663 га -
землі  промисловості)  за  рахунок  земель  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
енергетики,  оборони  та  іншого  призначення,  укладений  на  підставі  рішення
Кіровоградської міської ради від 28.09.2004 № 1218 для розміщення виробничої
бази.

Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати
за територіальною громадою міста Кіровограда в особі Кіровоградської міської
ради  право  комунальної  власності  на  земельні  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева,  125  загальною  площею  0,7663  га  (кадастровий  №  3510100000:
35:318:0007) для розміщення виробничої бази.

Колективному підприємству ,,ЄЛІЗАВЕТА” зареєструвати право оренди
земельної ділянки згідно з чинним законодавством України”.

***
Пункт  ,,7.  Поновити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю

,,ФАРММАШ” договір  оренди  земельної  ділянки  строком  на  5  років
по  вул.  Генерала  Родимцева,  83-б  (кадастровий  №  3510100000:35:318:0027)
загальною  площею  0,7154  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,7154  –  землі
промисловості)  за  рахунок  земель  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
енергетики,  оборони  та  іншого  призначення,  укладений  на  підставі  рішення
Кіровоградської міської ради від 21.09.2010 № 3973 для розміщення виробничої
бази.

Встановити розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати
за  територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Генерала  Родимцева,  83-б  (кадастровий  №  3510100000:35:318:0027)
загальною площею 0,7154 га для розміщення виробничої бази.

Товариству з обмеженою відповідальністю ,,ФАРММАШ” зареєструвати
право оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством України”. 

ВИСТУПИЛИ:
Владов  Р.П.,  вніс  пропозицію  включити  до  порядку  денного  комісії

наступні питання (додаються), а саме:
про надання ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній, 80;

про поновлення ТОВ МП ,,АРМІКС” договору оренди земельної ділянки



по вул. Великій Пермській (біля будинку № 54);
про поновлення ТОВ МП ,,АРМІКС” договору оренди земельної ділянки

по вул. Великій Пермській (біля будинку № 54); 
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;

про  передачу  ТОВ  ,,МАСТЕРБРОК”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Дворцовій, 14.

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  25.10.2016  № 1157  управління  земельних  відносин
та  охорони  навколишнього  природного  середовища  з  урахуванням
вищезазначених пропозицій.

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ:
Важинська  Г.В.  поінформувала  присутніх  щодо  ситуації,  що  склалася

поруч з мережею водопостачання товариства ,,Аграрник”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного  середовища,  управлінню  містобудування  та  архітектури  спільно
з юридичним управлінням вивчити ситуацію та надати відповідь заявниці щодо
відповідності до чинного законодавства дій забудовників. 

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

Рішення прийнято.
***

До комісії долучився Ларін А.С.
***

Гершкул  М.П.  надав  інформацію  з  якою  метою  керівництво
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” звернулося до міської ради про надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Великій Перспективній, 80 та відповів на питання членів комісії.

***
До комісії долучився Бєлов В.В.

***

1. СЛУХАЛИ:



Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської
ради № 715  ,,Про  розроблення  детальних  планів  територій  в  районі  вулиць
Генерала  Родимцева,  Родникової,  між  провулком  Курінним  та
СТ ,,Аграрник” у м. Кропивницькому” та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради №  715  ,,Про  розроблення

детальних планів територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової,
між провулком Курінним та СТ ,,Аграрник” у м. Кропивницькому”.

Результати голосування:
„за” – 6 (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”  (Косинський,  16  пунктів,
15 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
учасникам АТО” (Косинський, 16 пунктів, 15 заявників).

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

Рішення прийнято.

3. 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  жилого  будинку,  вільна  ділянка) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  пров.  Вільному”  (учасник  АТО,  будівництво  жилого  будинку,
вільна ділянка).



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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО” (Савельєв,
27 пунктів, 25 заявників) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність

земельних ділянок учасникам АТО” (Савельєв, 27 пунктів, 25 заявників).
Результати голосування:
„за” – 6 (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  для  індивідуального  садівництва  учасникам
АТО” (Маркін, 3 пункти, 2 заявника) 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  для
індивідуального  садівництва  учасникам  АТО”  (Маркін,  3  пункти,
2 заявника).

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

Рішення прийнято.

6. 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”  (Леонов,  12  пунктів,
11 заявників) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок



громадянам” (Леонов, 12 пунктів, 11 заявників)
Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Шкуренко  Л.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Романа
Шухевича, 3/2” (житловий будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відкласти розгляд з метою додаткового вивчення  проект рішення міської

ради ,,Про  надання  Шкуренко  Л.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Романа
Шухевича, 3/2” (житловий будинок).

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

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П.,  який ознайомив членів комісії  з  проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Мунтянову  С.П.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по проїзду Петровського,  51”  (житловий будинок) 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  Мунтянову  С.П.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по проїзду Петровського, 51 та ініціювати щодо включення зазначеного
питання до проекту порядку денного сесії міської ради;

запропонувати зазначену  земельну ділянку учасникам АТО відповідно до
черги.

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

Рішення прийнято.

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



ради ,,Про надання Ткаченко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Суворова
(біля будинку № 3)” (житловий будинок) 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
Ткаченко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки по вул.  Суворова (біля  будинку № 3) та ініціювати щодо
включення зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Янчуркіну  О.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.  Степана Разіна,  40”
(оренда під житловий будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Степана Разіна, 40” (оренда під житловий будинок).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Політ,
31 пункт, 29 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” (Політ, 31 пункт, 29 заявників).
Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

12. СЛУХАЛИ:



Владова Р.П.,  який ознайомив членів комісії  з  проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Парокінному  В.В.  у  власність  земельної  ділянки
по  вул.  Ушакова,  87”  (договір  дарування  майна) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

у власність земельної ділянки по вул. Ушакова, 87” (договір дарування майна).
Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

13. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Чорнобривцю  В.П.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Пугачова, 14” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Чорнобривцю  В.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Пугачова, 14”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” – 0,
„утримались” – 4,

„не голосували” – 0,
Рішення не прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Довгополому  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  на  розі  вул.  Миколи
Смоленчука та вул. Архангельської” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про надання Довгополому О.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки на розі вул. Миколи Смоленчука та вул. Архангельської”. 

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



Рішення прийнято.

15.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, зменшили площу) (повторно), пояснив
його  основні  положення  та  надав  інформацію  (від  06.10.2016  №  4245)
управління  містобудування  та  архітектури  про  виконання  протокольного
доручення (протокол № 24 від 21.10.2016) стосовно зазначеного питання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект 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,  зменшили
площу) (повторно).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Бровенку  О.Т.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева
(біля будинку № 40)” (біля приватного житлового будинку) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 40)”  (біля приватного
житлового будинку). 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання Фабриці М.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3)”



(біля приватного житлового будинку) 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
Фабриці М.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Лелеківській (біля будинку № 3) та ініціювати щодо
включення зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської ради. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання Качану Ю.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10)” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти розгляд з метою додаткового вивчення  проект рішення міської
ради ,,Про надання Качану Ю.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10)”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання Авдєєву О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по пров. Козацькому (біля будинку № 18)”
(біля приватного житлового будинку) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Авдєєву О.І. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по
пров.  Козацькому  (біля  будинку  №  18)”  (біля  приватного  житлового
будинку). 

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

Рішення прийнято.

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



ради ,,Про надання Унраін О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1”  (біля приватного
житлового будинку) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Унраін О.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по
вул. Івана Сірка, 1” (біля приватного житлового будинку).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про надання Кобець І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Громадянському  (біля  будинку
№  4-а)”  (біля  приватного  житлового  будинку) 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
Кобець  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки по пров. Громадянському (біля будинку № 4-а) та ініціювати
щодо включення зазначеного питання до проекту порядку денного сесії міської
ради.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Літвіненку  С.Г.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва,  21”
(виробничі приміщення) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Літвіненку  С.Г.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Пацаєва, 21” (виробничі приміщення) 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.

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

ради ,,Про  надання  Волошаненку  В.В.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Вокзальній,  103-а”  (магазин) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Вокзальній, 103-а” (магазин). 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

24. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок
по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н”  (торгівельні
павільйони) (повторно) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Кадигробу  М.Д.
дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельних  ділянок  по  вул.  Яновського,  112-в
та  вул.  Преображенській,  16-н”  (торгівельні  павільйони)  (повторно)
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.



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

ради ,,Про  надання  РЕГІОНАЛЬНОМУ  СЕРВІСНОМУ  ЦЕНТРУ  МВС  В
КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  по  м.  Кропивницькому”  (передача
нерухомого  майна,  для  розміщення  адміністративних  та  допоміжних
приміщень) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання РЕГІОНАЛЬНОМУ
СЕРВІСНОМУ  ЦЕНТРУ  МВС  В  КІРОВОГРАДСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
по  м.  Кропивницькому”  (передача  нерухомого  майна,  для  розміщення
адміністративних та допоміжних приміщень). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Яцурі  В.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул.  Космонавта  Попова,  28-ж”  (об’єкт торгівлі,  майно)  (повторно) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Яцурі  В.М.
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова,  28-ж”  (об’єкт
торгівлі, майно) (повторно)  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.

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

ради ,,Про  передачу  Ляшенко  А.А.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля відділення зв’язку)” (перехід права відповідно
до свідоцтва про право на спадщину) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Ляшенко  А.А.

в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  відділення



зв’язку)”  (перехід  права  відповідно  до  свідоцтва  про  право  на  спадщину)
з  встановленням  терміну  оренди  на  5  років  та  розміру  орендної  плати
на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.
28. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок
по м. Кропивницькому” (16 пунктів) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

1.  (пункт  1  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів
оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”) -

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у поновленні
фізичній особі – підприємцю Кучмі Марії Петрівні договір оренди земельної
ділянки строком на 5 років по вул. Вокзальній (біля павільйону по різці скла)
та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

2.  (пункт  2  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів
оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”) -

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у поновленні
фізичній особі – підприємцю Кучмі Марії  Петрівні договір оренди земельної
ділянки  строком  на  5  років  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  території
школи № 35) та ініціювати щодо включення зазначеного питання до проекту
порядку денного сесії міської ради.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,



Рішення прийнято.

3.  (пункт  3  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів
оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому” -

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у поновленні
фізичній особі – підприємцю Кучмі Марії Петрівні договір оренди земельної
ділянки строком на 5 років по вул. Волкова (біля житлового будинку №11/1)
та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

4.  (пункт  4  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів
оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”) -

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у поновленні
фізичній особі – підприємцю Кучмі Марії Петрівні договір оренди земельної
ділянки строком на  5  років  по вул.  Генерала  Жадова  (біля  хлібного  кіоску)
та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного  питання  до  проекту  порядку
денного сесії міської ради.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

6.  Погодити  пункт  6  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:

пункт  ,,6.  Поновити  фізичній  особі  –  підприємцю  Загребельному
Костянтину  Васильовичу  договір  оренди  земельної  ділянки  строком
на  5  років  по  вул.  Преображенська,  16-в  (кадастровий
№  3510100000:29:286:0025)  загальною  площею  0,0024  га  (у  тому  числі  по
угіддях: 0,0024 – землі, які використовуються в комерційних цілях) за рахунок
земель  житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  28.12.2007   №  405  для  розміщення
торгівельного павільйону.

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.



Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати  за
територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку  по  вул.
Преображенська,  16-в  (кадастровий  №  3510100000:29:286:0025)  загальною
площею 0,0024 га для розміщення торгівельного павільйону.

Фізичній  особі  -  підприємцю  Загребельному  Костянтину  Васильовичу
зареєструвати право оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством
України”. 

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

Рішення прийнято.
8.  Погодити  пункт  8  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
пункт  ,,8.  Поновити  Сисоєвій  Катерині  Пилипівні  договір  оренди

земельної  ділянки  строком  на  5  років  по  вул.  Пашутінській,  31
(кадастровий № 3510100000:36:247:0009) загальною площею 0,0342 га (у тому
числі по угіддях: 0,0342 – землі, які використовуються в комерційних цілях) за
рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 02.07.2009 № 2198 для розміщення
офісу.

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати
за  територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по вул. Пашутінській, 31 (кадастровий № 3510100000:36:247:0009) загальною
площею 0,0342 га для розміщення офісу.

Сисоєвій  Катерині  Пилипівні  зареєструвати  право  оренди  земельної
ділянки згідно з чинним законодавством України”

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

Рішення прийнято.
9.  Погодити  пункт  9  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
пункт  ,,9.  Поновити  Верещаку  Валерію  Вікторовичу  договір  оренди

земельної  ділянки  строком  на  5  років  по  вул.  Яновського,  155
(кадастровий № 3510100000:41:331:0044) загальною площею 0,0130 га (у тому
числі по угіддях: 0,0024 – землі, які використовуються в комерційних цілях) за
рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 22.07.2010  № 3643 для розширення
магазину непродовольчих товарів.

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової



оцінки земельної ділянки.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати  за
територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Яновського,  155  (кадастровий  № 3510100000:41:331:0044)  загальною
площею 0,0130 га для розширення магазину непродовольчих товарів.

Верещаку  Валерію  Вікторовичу  зареєструвати  право  оренди  земельної
ділянки згідно з чинним законодавством України”.

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

Рішення прийнято.
10.  Погодити  пункт  10  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
пункт  ,,10.  Поновити  Лебедику  Валерію  Петровичу  договір  оренди

земельної ділянки строком на 5 років по вул. Юрія Коваленка (біля житлового
будинку  №  9)  (кадастровий  №  3510100000:37:316:0062)  загальною  площею
0,0024 га (у тому числі по угіддях: 0,0024 – землі, які використовуються для
транспорту та зв’язку)  за  рахунок земель промисловості,  транспорту, зв’язку,
енергетики,  оборони  та  іншого  призначення,  укладений  на  підставі  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  28.12.2007  №  405  для  розміщення
індивідуального гаражу.

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати  за
територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради право комунальної  власності  на земельну ділянку по вул.  Юрія
Коваленка  (біля  житлового  будинку  №  9)  (кадастровий
№  3510100000:37:316:0062)  загальною  площею  0,0024  га  для  розміщення
індивідуального гаражу.

Лебедику  Валерію  Петровичу   зареєструвати  право  оренди  земельної
ділянки згідно з чинним законодавством України”.

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

Рішення прийнято.
11.  Погодити  пункт  11  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
пункт ,,11. Поновити Приватному підприємству ,,ІНСЕР” договір оренди

земельної  ділянки  строком  на  5  років  по  вул.  Євгена  Маланюка
(біля продмагу)  (кадастровий № 3510100000:20:165:0024)  загальною площею
0,0015  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0015  –  землі,  які  використовуються
в  комерційних  цілях)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови,
укладений  на  підставі  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 17.06.2008  № 655 для розміщення торгівельного кіоску.



 Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

 Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати  за
територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської ради право комунальної власності на земельну ділянку по вул. Євгена
Маланюка (біля продмагу) (кадастровий № 3510100000:20:165:0024) загальною
площею 0,0015 га для розміщення торгівельного кіоску.

ПП  ,,ІНСЕР” зареєструвати  право  оренди  земельної  ділянки  згідно
з чинним законодавством України”.

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

Рішення прийнято.
12.  Погодити  пункт  12  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
пункт ,,12. Поновити Приватному підприємству ,,ІНСЕР” договір оренди

земельної ділянки строком на 5 років по вул. Космонавта Попова (біля ринку)
(кадастровий № 3510100000:37:329:0079) загальною площею 0,0023га (у тому
числі по угіддях: 0,0023 – землі, які використовуються в комерційних цілях) за
рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 02.07.2009  № 2195 для розміщення
торгівельного павільйону.

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати
за  територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  ринку)  (кадастровий
№  3510100000:37:329:0079)  загальною  площею  0,0023  га  для  розміщення
торгівельного павільйону.

ПП  ,,ІНСЕР” зареєструвати  право  оренди  земельної  ділянки  згідно
з чинним законодавством України”.

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

Рішення прийнято.
13.  Погодити  пункт  13  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
пункт  ,,13.  Поновити  фізичній  особі  –  підприємцю  Морозову  Сергію

Олександровичу  договір  оренди  земельної  ділянки  строком  на  5  років
по вул.  Вокзальній,  66-б (кадастровий № 3510100000:24:282:0001)  загальною
площею  0,0189  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0189  –  землі,
які  використовуються  в  комерційних  цілях)  за  рахунок  земель  житлової  та
громадської забудови, укладений на підставі  рішення Кіровоградської міської
ради від 24.02.2011 № 250 для розміщення майстерні по ремонту меблів.



Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати
за  територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по вул.  Вокзальній,  66-б (кадастровий № 3510100000:24:282:0001)  загальною
площею 0,0189 га для розміщення майстерні по ремонту меблів.

Фізичній  особі  –  підприємцю  Морозову  Сергію  Олександровичу
зареєструвати право оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством
України”.

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

Рішення прийнято.
14.  Погодити  пункт  14  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
пункт  ,,14.  Поновити  фізичній  особі  –  підприємцю  Орловій  Євгенії

Петрівні  договір  оренди  земельної  ділянки  строком  на  5  років
по  вул.  Преображенській  (біля  скверу  ,,Центральний”)  (кадастровий
№  3510100000:29:275:0015)  загальною  площею  0,0054  га  (у  тому  числі
по  угіддях:  0,0054  –  землі,  які  використовуються  в  комерційних  цілях)
за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 28.12.2007  № 405 для розміщення
торгівельного павільйону.

Встановити розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.

 Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  зареєструвати  за
територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі  Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Преображенській  (біля  скверу  ,,Центральний”)
(кадастровий  №  3510100000:29:275:0015)  загальною  площею  0,0054  га  для
розміщення торгівельного павільйону.

Фізичній  особі  –  підприємцю  Орловій  Євгенії  Петрівні  зареєструвати
право оренди земельної ділянки згідно з чинним законодавством України”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  припинення  ТОВ  ,,Кіровоградський  завод  будівельних
матеріалів № 1” права користування земельною ділянкою по вул. Аджамській”
(кар’єр  для видобування суглинків,  закінчення площі видобутку суглинків)
та пояснив його основні положення.



В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення
ТОВ ,,Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1” права користування
земельною ділянкою по вул. Аджамській” (кар’єр для видобування суглинків,
закінчення площі видобутку суглинків).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про припинення ТОВ ,,БУДЕКСПОРТ” права користування земельною
ділянкою на території парку культури і відпочинку 50 років Жовтня” (кафе) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення

ТОВ ,,БУДЕКСПОРТ” права  користування земельною ділянкою на території
парку культури і відпочинку 50 років Жовтня” (кафе). 

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

Рішення прийнято.
31. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про припинення ФОП Ковальову Л.П. права користування земельною
ділянкою по вул. Енергетиків (напроти соко-екстраційного заводу)” (складські
приміщення) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення
ФОП  Ковальову  Л.П.  права  користування  земельною  ділянкою
по  вул.  Енергетиків  (напроти  соко-екстраційного  заводу)”  (складські
приміщення).

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

Рішення прийнято.

32. 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. Шевченка, 27” 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. Шевченка, 27”. 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

33. 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. Юрія Коваленка (на зупинці міського транспорту)”
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.  Юрія
Коваленка (на зупинці міського транспорту)”.

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

Рішення прийнято.

34. 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.  Автолюбителів,  2” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  зі  змінами  у  пункті  3  проекту  рішення  міської  ради
,,Про надання дозволу на  проведення  експертної  грошової  оцінки земельної
ділянки по вул. Автолюбителів, 2”, а саме:

,,3. Фізичній особі-підприємцю Степанову Сергію Миколайовичу укласти
договір  щодо  авансового  внеску  за  викуп  земельної  ділянки
у розмірі 20 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про продаж Лучкову Є.П.  земельної ділянки несільськогосподарського



призначення по вул. Руслана Слободянюка, 213-в” (виробнича база) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  продаж  Лучкову  Є.П.
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  по  вул.  Руслана
Слободянюка, 213-в” (виробнича база).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про продаж Лагуткіній Л.В. земельної ділянки несільськогосподарського
призначення по вул. Гоголя, 69” (адміністративний комплекс) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  продаж  Лагуткіній  Л.В.
земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул.  Гоголя,  69”
(адміністративний комплекс). 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  14.06.2016  №  392”  (,,Про  поновлення  Крупченко  Л.М.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Добровольського,  13-а”) (зміна  відсоткової
ставки з 6% на 3%).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища підготувати проект рішення про відмову у  внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.06.2016  №  392”
(,,Про  поновлення  Крупченко  Л.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Добровольського,  13-а”) та  ініціювати  щодо  включення  зазначеного
питання до проекту порядку денного сесії міської ради.

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



Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29.09.2015  №  4597”  (,,Про  поновлення  ФОП  Шевченку  А.О.  договорів
оренди  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”)  (зменшення  орендної
плати) (повторно).

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  №  4597”  (,,Про  поновлення
ФОП  Шевченку  А.О.  договорів  оренди  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”) (зменшення орендної плати) (повторно). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”
(до  пункту  24  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.07.2016  №  479
,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”, до пунктів 79 та 79.1 рішення Кіровоградської
міської ради від 30.07.2016 № 480 ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам
АТО”,  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24.04.2014
№  3075  ,,Про  передачу  Зубу  В.  М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева,  83-г”,  до  пункту  6.1  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
29.09.2015 № 4684 ,,Про повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2015  ,,Про  передачу
у власність земельних ділянок в садових товариствах”) (технічні помилки) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

Кіровоградської міської ради”  (до пункту 24 рішення Кіровоградської міської
ради  від  30.07.2016  № 479  ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”, до пунктів 79
та  79.1  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.07.2016  №  480  ,,Про  передачу
у власність земельних ділянок учасникам АТО”,  до рішення Кіровоградської  міської  ради
від  24.04.2014  №  3075  ,,Про  передачу  Зубу  В.  М.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Генерала Родимцева, 83-г”,  до пункту 6.1 рішення Кіровоградської міської



ради  від  29.09.2015  р.  №  4684  ,,Про  повторний  розгляд
пунктів  4,  4.1,  5,  5.1,  6,  6.1,  7,  7.1  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  14.07.2015  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
товариствах” (технічні помилки).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  пров.  Аджамському  право
оренди на  яку  набувається  на  аукціоні”  (промислова  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 пров. Аджамському право оренди на яку набувається на аукціоні”
(промислова база). 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка, 36 (біля кафе
,,Вояж”) право оренди на яку набувається на аукціоні”  (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.  Короленка,  36  (біля  кафе  ,,Вояж”)  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (магазин).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  та  зміну
цільового призначення земельної ділянки Машиної М.Ф. по вул. Молодіжній
(біля  будинку  №  27/12)”  (з  гаража  на  розміщення  навчально-виховного



центру з розвитку професійної підготовки та популяризації спортивного
танцю) 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  та  зміну  цільового  призначення  земельної
ділянки  Машиної  М.Ф.  по  вул.  Молодіжній  (біля  будинку  №  27/12)”
(з  гаража  на  розміщення  навчально-виховного  центру  з  розвитку
професійної підготовки та популяризації спортивного танцю). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницький
в  постійне  користування  земельної  ділянки
по вул. Леваневського, 1-л” (для розміщення цілісного майнового комплексу)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  квартирно-
експлуатаційному  відділу  міста  Кропивницький  в  постійне  користування
земельної  ділянки  по  вул.  Леваневського,  1-л”  (для  розміщення  цілісного
майнового комплексу).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницький
в  постійне  користування  земельної  ділянки
по вул. Леваневського, 1-к”  (для розміщення цілісного майнового комплексу)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  квартирно-

експлуатаційному  відділу  міста  Кропивницький  в  постійне  користування
земельної  ділянки  по  вул.  Леваневського,  1-к”  (для  розміщення  цілісного
майнового комплексу). 

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



Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницький
в постійне користування земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-м”  (для
розміщення  цілісного  майнового  комплексу) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  квартирно-
експлуатаційному  відділу  міста  Кропивницький  в  постійне  користування
земельної  ділянки  по  вул.  Леваневського,  1-м”  (для  розміщення  цілісного
майнового комплексу).

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

Рішення прийнято.

46. 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” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 80”.

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

Рішення прийнято.
47. 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) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
48. 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)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.



49. 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” та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  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”.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

50. 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” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ТОВ ,,МАСТЕРБРОК” в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 14”. 

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


