
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  14
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

27 квітня 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

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

Відсутні члени комісії: Гребенчук Ю.Ф.,
Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

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

Пидорич В.О. - заступник начальника 
управління - начальник відділу 
земельних відносин управління 
земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища,

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

Присутні: Бойко С.В. - секретар 
Кіровоградської міської ради,

Представники засобів масової інформації.
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Порядок денний

Питання з 1 по 54 пункт доповідає начальник управління земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради Владов Р.П.

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

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (Жутін, житловий будинок)
Учасники АТО (передача, приватний сектор)

2.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у власність земельних ділянок  учасникам АТО” (Черепінський, 16 пунктів,
14 заявників)
Гаражі (дозволи, учасники АТО, учасники бойових дій, інваліди)

3.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Пацаєва, 4, корп. 2 (біля огорожі дитячого садка)”
(учасник АТО)

4.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Пшедромирському І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”
(інвалід ІІІ групи)

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

6.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Тіхоновій  Л.Д.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по просп. Правди (біля будинку № 7, корп. 5)”
(дитина заявниці - інвалід з дитинства з ураженням ОРА)

7.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Тригуб Г.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  пров.  Фортечному  (біля  будинку  №  19-а)”
(інвалід І-А групи)

8.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64-а)”

9.  Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ігнатенку  Д.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 15)”
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10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Федоровій  Н.К.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Васнецова  (у  дворі  будинку  №  8)”
(інвалід ІІ групи)

11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Воронковій  В.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Комарова, 36” (інвалід ІІ групи)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Савчуку М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)” (учасник ВВВ)
Садівництво (дозволи)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Колесник  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній  (біля  будинку  № 15/18)
(Жовтневої революції)”

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Хорзєєву  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Коропятникова”

15. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.09.2011  №  839”
(,,Про  передачу  Логвіній  Т.О.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Короленка, 2”) (зменшення розміру орендної плати)
Гаражі (передача, учасники АТО, інваліди)

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Кравченку  І.Г.  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія  Коваленка
(Маршала Конєва) (між будинками № 7 та № 9)” (учасник АТО)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Гавришу  В.І.  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Юрія  Коваленка
(Маршала Конєва) (біля будинку № 9)” (учасник АТО)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Розмочаєву  В.Ю.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Курганній
(вздовж огорожі ПАТ НВП ,,Радій”)” (інвалід І групи)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Климіну А.М. у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої
революції) (біля будинку № 27, корп. 3)” (учасник бойових дій у зоні АТО)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Сніцар  Л.П.  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Сергія  Сєнчева
(Повітрянофлотської)  (біля  будинку  №  67,  корп.  1)”
(вдова загиблого учасника АТО)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Цимбалу  В.Д.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія
Тарковського (у дворі житлового будинку № 55/77)”
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22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Тєрєхову  О.А.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 19-б”
Приватний сектор (дозволи, майно)

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Удовіченко, 16 пунктів, 15 заявників)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”
(Соколенко, 14 пунктів 12 заявників)
Приватний сектор (передача, майно)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Фіофілатова,  20  пунктів,
18 заявників)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Жаботенко Т.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Богдана
Хмельницького, 191” (існуючий житловий будинок)
Аукціони (дозволи)

27. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної  ділянки  на  перехресті  просп.  Університетського
та  просп.  Інженерів  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(розміщення об'єкту торгівлі)

28. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної  ділянки  на  перехресті  вул.  Пацаєва  (біля  магазину  ,,Анталія”)
право оренди на яку набувається на аукціоні” (розміщення об'єкту торгівлі)
Викуп

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Михайлівській (Кірова), 35” (Денисова Л.А., розміщення готелю)

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по  вул.  Вячеслава  Чорновола,  21” (Капко  В.С.,  Капко  Г.Л.,
розміщення медичного кабінету)
Продаж

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  продаж
Шолкову  С.Г.  земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення
по вул. Кринчуватій, 1-а” (для розміщення культових споруд)
Продаж права оренди

32. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних  торгах)  по  вул.  Острівській
(напроти  будинку  побуту  ,,Інгул”)  та  включення  до  Переліку  земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (магазин)



5

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

Моленді  Н.А.  дозволу  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Вокзальній  (Жовтневої  революції)”
(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 3 земельні ділянки)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Мороз О.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва)” (для розміщення автомийки)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі
(на  місцевості)  по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н”
(для розміщення тогівельних павільйонів)
Оренда (поновлення)

36. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
ФОП  Заікіну  І.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Вячеслава
Чорновола, 52/3” (стоматологічний кабінет)

37. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Роздольській  Т.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
України, 24/27, корп. 2” (торгівельний комплекс)
Внесення змін

38. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2016  №  249”
(,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”)
(Ростомашвілі І.А., заміна по батькові)

39. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  28.10.2014  №  3536”
(,,Про  передачу  ФОП  Серобяну  М.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по просп. Промисловому, 5”) (заміна розміру орендної плати)

40. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради 14.07.2015 № 4304” (,,Про передачу
ТОВ  ,,ЛАСКА-КІРОВОГРАД”  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 172”) (заміна кадастрового номеру)
Відмова

41. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  відмову
у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (10  земельних  ділянок,
не відповідають Плану зонування)

42. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  відмову  у
відведенні  земельних  ділянок  у  власність”  (3  земельних  ділянок,
не відповідають Плану зонування)
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43. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  відмову
у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (гаражі,  3  земельні  ділянки,
не відповідають Плану зонування)

44. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  відмову
у  внесенні  змін  до  рішення  Кіровоградськї  міської  ради  від  20.11.2013
№  2607”  (,,Про  передачу  ТОВ  ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ”  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Габдрахманова, 50”)

45. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Бугринцю Р.А. у власність земельної ділянки в районі вулиць Комунальної
та Делегатської” (житловий будинок)

46. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. 50 років Жовтня
(напроти  Державної  податкової  інспекції)  та  включення  до  Переліку
земельної  ділянки,  яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”
(магазин)

47. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Рябоштан Ю.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою по вул. Тарана
(напроти будинку № 13)” (житловий будинок)

48. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Гордону В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою по вул. Василя
Нікітіна (Червонозорівській) (біля будинку № 11/8)” (гараж)

49. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шаяхметову  Д.І.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
по пров.  Товариському,  17”  (житловий будинок та ведення особистого
селянського господарства)

50. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПрАТ ,,МТС Україна” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (3  ділянки,  вільні,
для розміщення станції мобільного зв'язку)

51. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки на розі вул. Волкова та Межовий бульвар, право оренди на
яку набувається на аукціоні” (автомийка та об'єкт торгівлі)

52. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Гоголя, 95/46” (ФОП Корона Л.П., магазин)

53. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Скляревській  М.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній
(50 років Жовтня), 27”  (торгівельний павільйон, договір купівлі продажу
майна)



7

54. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Попелівському  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва,  21-б”  (виробничі
приміщення, майно)

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

відповідно до листа від 25.04.2016 № 408 управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища. 

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

наступні питання (додаються), а саме:
про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від 14.09.2011 № 839 (,,Про передачу Логвіній Т.О. в оренду земельної ділянки
по вул. Короленка, 2”) (зменшення розміру орендної плати);

про передачу  Бугринцю Р.А.  у  власність  земельної  ділянки в  районі
вулиць Комунальної та Делегатської;

про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по вул. 50 років Жовтня (напроти Державної податкової інспекції) та
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні
торги окремим лотом;

про  надання  Рябоштан  Ю.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою по вул. Тарана (напроти будинку № 13);

про  надання  Гордону  В.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  по  вул.  Василя  Нікітіна  (Червонозорівській)
(біля будинку № 11/8);

про  надання  Шаяхметову  Д.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою по пров. Товариському, 17; 

про надання ПрАТ ,,МТС Україна” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду; 

про затвердження земельної ділянки на розі вул. Волкова та Межовий
бульвар, право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Гоголя, 95/46;

про  передачу  Скляревській  М.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Соборній (50 років Жовтня), 27; 

про  надання  Попелівському  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-б.
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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 25.04.2016 № 408 управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища з урахуванням наступних
питань:

про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 14.09.2011 № 839 (,,Про передачу Логвіній Т.О. в оренду земельної ділянки
по вул. Короленка, 2”) (зменшення розміру орендної плати);

про передачу  Бугринцю Р.А.  у  власність  земельної  ділянки в  районі
вулиць Комунальної та Делегатської;

про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по вул. 50 років Жовтня (напроти Державної податкової інспекції) та
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні
торги окремим лотом;

про  надання  Рябоштан  Ю.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою по вул. Тарана (напроти будинку № 13);

про  надання  Гордону  В.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  по  вул.  Василя  Нікітіна  (Червонозорівській)
(біля будинку № 11/8);

про  надання  Шаяхметову  Д.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою по пров. Товариському, 17; 

про надання ПрАТ ,,МТС Україна” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду; 

про затвердження земельної ділянки на розі вул. Волкова та Межовий
бульвар, право оренди на яку набувається на аукціоні; 

про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Гоголя, 95/46;

про  передачу  Скляревській  М.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Соборній (50 років Жовтня), 27;

про  надання  Попелівському  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-б.

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

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”  (Жутін, житловий
будинок) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (Жутін, житловий будинок).

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

Рішення прийнято.

2. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”
(Черепінський,  16  пунктів,  14  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”  (Черепінський,  16  пунктів,
14 заявників).

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

Рішення прийнято.

3. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради ,,Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 4, корп. 2
(біля  огорожі  дитячого  садка)”  (учасник  АТО,  гараж) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  наданні  Караушу  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 4, корп. 2
(біля  огорожі  дитячого  садка)  у  зв'язку з  невідповідністю Тимчасовому
положенню  про  порядок  передачі  (надання)  земельних  ділянок  для
гаражного  будівництва  на  прибудинкових  територіях  багатоквартирних
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будинків міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської
ради від 29.01.2013 № 2231. 

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

Рішення прийнято.

4. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради ,,Про надання Пшедромирському І.В. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул.  Кропивницького (біля  будинку № 8)”  (інвалід ІІІ  групи), пояснив
його  основні  положення.  Одночасно  зазначив,  що  висновок  управління
містобудування  та  архітектури  щодо  відповідності,  заявленої  у  зверненні
ситуації,  містобудівної  документації  нормативно  —  правовим  актам
негативний.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  в  наданні  Пшедромирському  І.В.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”.

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

Рішення прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

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

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

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

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  запропонувати  заявниці  звернутися  з  заявою
до  Кіровоградської  міської  ради  щодо  надання  земельної  ділянки
для будівництва житлового будинку.

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

Рішення прийнято.
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6. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради ,,Про надання Тіхоновій Л.Д. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Правди
(біля  будинку  №  7,  корп.  5)”  (дитина  заявниці  -  інвалід  дитинства
з ураженням ОРА) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити в  наданні  Тіхоновій  Л.Д.  дозволу на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Правди
(біля  будинку  №  7,  корп.  5)  у  зв'язку з  невідповідністю Тимчасовому
положенню  про  порядок  передачі  (надання)  земельних  ділянок  для
гаражного  будівництва  на  прибудинкових  територіях  багатоквартирних
будинків міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської
ради від 29.01.2013 № 2231.

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

Рішення прийнято.

7. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради ,,Про  надання  Тригуб  Г.П.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Фортечному
(біля будинку № 19-а)”  (інвалід І-А групи, гараж) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Тригуб  Г.П.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по  пров.  Фортечному (біля  будинку  № 19-а)”  (інвалід  І-А групи,
гараж).

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

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Пидорича  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради ,,Про  надання  Хмелю О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
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землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній
(біля будинку № 64-а)” (гараж) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  в  наданні  Хмелю  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній
(біля будинку № 64-а) у  зв'язку з невідповідністю Тимчасовому положенню
про  порядок  передачі  (надання)  земельних  ділянок  для  гаражного
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста
Кіровограда,  затвердженого  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від 29.01.2013 № 2231. 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Ігнатенку  Д.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Шатила
(біля будинку № 15)” (гараж) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити в  наданні  Ігнатенку Д.М. дозволу на розроблення проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Шатила
(біля будинку № 15) у  зв'язку з  невідповідністю Тимчасовому положенню
про  порядок  передачі  (надання)  земельних  ділянок  для  гаражного
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста
Кіровограда,  затвердженого  рішенням  Кіровоградської  міської  ради
від 29.01.2013 № 2231.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Федоровій  Н.К.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Васнецова (у дворі
будинку № 8)” (інвалід ІІ групи, гараж) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Федоровій  Н.К.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Васнецова (у дворі  будинку № 8)”  -
надати погодження ЖБК.

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

Рішення прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Воронковій  В.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова,  36”
(інвалід ІІ групи) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення
міської ради ,,Про надання Воронковій В.С. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова,  36”
(інвалід ІІ групи).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Савчуку  М.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова
(біля будинку № 15)” (учасник ВВВ) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Савчуку  М.І.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)” (учасник ВВВ).

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

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

ради ,,Про  надання  Колесник  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній
(біля  будинку  №  15/18) (Жовтневої  революції)” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  в  наданні  Колесник  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній
(біля будинку № 15/18) (Жовтневої революції)”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Хорзєєву  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Коропятникова” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення
міської ради ,,Про надання Хорзєєву О.О. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Коропятникова”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  14.09.2011  №  839”  (,,Про  передачу  Логвіній  Т.О.  в  оренду  земельної
ділянки  по  вул.  Короленка,  2”) (зменшення  розміру  орендної  плати) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1. Відмовити у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 14.09.2011 № 839 (,,Про передачу Логвіній Т.О. в оренду земельної ділянки
по вул. Короленка, 2”).
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2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  надати  обґрунтовану  інформацію
заявнику щодо вищезазначеного питання.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Кравченку  І.Г.  у  власність  земельної  ділянки
по вул.  Юрія Коваленка (Маршала Конєва)  (між будинками № 7 та № 9)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення міської  ради ,,Про передачу  Кравченку  І.Г.
у  власність  земельної  ділянки по вул.  Юрія  Коваленка (Маршала Конєва)
(між будинками № 7 та № 9).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Гавришу В.І. у власність земельної ділянки по вул. Юрія
Коваленка (Маршала Конєва) (біля будинку № 9)” (учасник АТО) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Гавришу  В.І.
у  власність  земельної  ділянки по вул.  Юрія  Коваленка (Маршала Конєва)
(біля будинку № 9)” (учасник АТО). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Розмочаєву  В.Ю.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП ,,Радій”)” (інвалід І групи) та
пояснив його основні положення.

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

в оренду земельної  ділянки по вул.  Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП
,,Радій”)” (інвалід І групи). 

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

Рішення прийнято.
19. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  Климіну  А.М.  у  власність  земельної  ділянки
по  вул.  Вокзальній  (Жовтневої  революції)  (біля  будинку  №  27,  корп.  3)”
(учасник бойових дій у зоні АТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення
міської  ради ,,Про  передачу  Климіну  А.М.  у  власність  земельної  ділянки
по  вул.  Вокзальній  (Жовтневої  революції)  (біля  будинку  №  27,  корп.  3)”
(учасник бойових дій у зоні АТО). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Сніцар Л.П. у власність земельної ділянки по вул. Сергія
Сєнчева (Повітрянофлотської) (біля будинку № 67, корп. 1)” (вдова загиблого
учасника АТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Сніцар  Л.П.
у власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (Повітрянофлотської)
(біля будинку № 67, корп. 1)” (вдова загиблого учасника АТО).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Цимбалу В.Д. безоплатно у власність земельної ділянки
по  вул.  Арсенія  Тарковського  (у  дворі  житлового  будинку  №  55/77)”
та пояснив його основні положення.

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

міської ради ,,Про передачу Цимбалу В.Д. безоплатно у власність земельної
ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового будинку № 55/77)”.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Преображенській, 19-б” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення

міської ради ,,,Про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність земельної
ділянки по вул. Преображенській, 19-б”.

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

Рішення прийнято.
23. 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”  (Удовіченко,  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
громадянам” (Удовіченко, 16 пунктів, 15 заявників). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою громадянам” (Соколенко, 14 пунктів 12 заявників) та пояснив
його основні положення.

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

розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам”
(Соколенко, 14 пунктів 12 заявників). 

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

Рішення прийнято.

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

ради  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(Фіофілатова,  20  пунктів,  18  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” (Фіофілатова, 20 пунктів, 18 заявників) 
Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Жаботенко  Т.М.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки  по  вул.  Богдана  Хмельницького,  191”  (існуючий  житловий
будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Жаботенко Т.М.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Богдана
Хмельницького, 191” (існуючий житловий будинок). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  на  перехресті
просп.  Університетського  та  просп.  Інженерів  право  оренди  на  яку
набувається  на  аукціоні”  (розміщення  об'єкту  торгівлі) та  пояснив  його
основні положення.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  на  перехресті
просп.  Університетського  та  просп.  Інженерів  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (розміщення об'єкту торгівлі).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  на  перехресті  вул.  Пацаєва
(біля  магазину  ,,Анталія”)  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(розміщення об'єкту торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки на перехресті вул. Пацаєва (біля магазину ,,Анталія”) право оренди
на яку набувається на аукціоні” (розміщення об'єкту торгівлі).

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

Рішення прийнято.

29. 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.  Михайлівській  (Кірова),  35” (Денисова  Л.А.,
розміщення готелю) 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. Михайлівській (Кірова), 35” (Денисова Л.А., розміщення готелю).

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

Рішення прийнято.

30. 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.  Вячеслава  Чорновола,  21” (Капко  В.С.,
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Капко  Г.Л.,  розміщення  медичного  кабінету) 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. Вячеслава
Чорновола, 21” (Капко В.С., Капко Г.Л., розміщення медичного кабінету). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення не прийнято.

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

ради ,,Про продаж Шолкову С.Г. земельної ділянки несільськогосподарського
призначення по вул. Кринчуватій, 1-а” (для розміщення культових споруд)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  продаж  Шолкову  С.Г.
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення
по вул. Кринчуватій, 1-а” (для розміщення культових споруд).

Результати голосування:
„за” – 0,

„проти” - 0,
„утримались” - 4,

„не голосували” - 0,
Рішення не прийнято.

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

ради ,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по вул. Острівській (напроти будинку побуту ,,Інгул”) та включення
до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги
окремим лотом” (магазин) та пояснив його основні положення.

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди
на конкурентних засадах (земельних торгах)  по вул.  Острівській (напроти
будинку побуту ,,Інгул”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (магазин). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Моленді  Н.А.  дозволу  на  розроблення  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Вокзальній
(Жовтневої  революції)”  (для  будівництва  та  обслуговування  будівель
торгівлі, 3 земельні ділянки) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Моленді  Н.А.
дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок  по  вул.  Вокзальній  (Жовтневої  революції)” (для  будівництва та
обслуговування  будівель  торгівлі,  3  земельні  ділянки)  з  встановленням
терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Мороз  О.О.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою щодо встановлення меж земельної  ділянки в
натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Юрія  Коваленка  (Маршала  Конєва)”
(для розміщення автомийки) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Мороз  О.О.
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Юрія
Коваленка  (Маршала  Конєва)” (для  розміщення  автомийки)
з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.
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35. 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
в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Яновського,  112-в
та вул. Преображенській, 16-н”  (для розміщення тогівельних павільйонів)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  в  натурі
(на  місцевості)  по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н”
(запросити заявника для надання пояснень)

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення ФОП Заікіну І.О. договору оренди земельної ділянки
по вул. Вячеслава Чорновола, 52/3” (стоматологічний кабінет) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

ФОП  Заікіну  І.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Вячеслава
Чорновола,  52/3”  (стоматологічний  кабінет) з  встановленням  терміну
оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Роздольській Т.В. договору оренди земельної ділянки
по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2” та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

Роздольській  Т.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
України, 24/27, корп. 2” з встановленням терміну оренди строком на 5 років
та орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної
ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 4 (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  30.03.2016  № 249”  (,,Про  передачу безоплатно у  власність  земельних
ділянок громадянам”) (Ростомашвілі І.А., заміна по батькові) та пояснив
причини внесення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2016  №  249”  (,,Про  передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”)
(Ростомашвілі І.А., заміна по батькові). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  28.10.2014  №  3536”  (,,Про  передачу  ФОП  Серобяну  М.В.  в  оренду
земельної  ділянки  по  просп.  Промисловому,  5”) (заміна  розміру  орендної
плати) та пояснив причини внесення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради від
28.10.2014 № 3536 ,,Про передачу ФОП Серобяну М.В. в оренду земельної
ділянки по просп. Промисловому, 5” (заміна розміру орендної плати). 

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

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

ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 14.07.2015
№ 4304” (,,Про передачу ТОВ ,,ЛАСКА-КІРОВОГРАД” земельної ділянки по
вул. Валентини Терешкової, 172”) (заміна кадастрового номеру) та пояснив
причини внесення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

Кіровоградської  міської  ради  14.07.2015  №  4304” (,,Про  передачу
ТОВ  ,,ЛАСКА-КІРОВОГРАД”  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 172”) (заміна кадастрового номеру). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”  (10 земельних
ділянок,  не  відповідають  Плану  зонування) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про відмову у наданні дозволів

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
місту  Кіровограду”  (10  земельних  ділянок,  не  відповідають  Плану
зонування).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про відмову у відведенні земельних ділянок у власність” (3 земельних
ділянок,  не  відповідають  Плану  зонування) та  пояснив  його  основні
положення.

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

земельних  ділянок  у  власність”  (3  земельних  ділянок,  не  відповідають
Плану зонування). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (гаражі,
3  земельні  ділянки,  не  відповідають  Плану  зонування) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про відмову у наданні дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
місту  Кіровограду”  (гаражі,  3  земельні  ділянки,  не  відповідають Плану
зонування).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про відмову у внесенні змін до рішення Кіровоградськї міської ради
від 20.11.2013 № 2607”  (,,Про передачу ТОВ ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ” в оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Габдрахманова,  50”) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про відмову у внесенні  змін
до  рішення  Кіровоградськї  міської  ради  від  20.11.2013  №  2607”
(,,Про  передачу  ТОВ  ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Габдрахманова, 50”). 

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

Рішення прийнято.

45. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
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ради ,,Про передачу Бугринцю Р.А. у власність земельної ділянки в районі
вулиць Комунальної та Делегатської” (житловий будинок) 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 передачу Бугринцю Р.А. у власність земельної ділянки в районі
вулиць Комунальної та Делегатської” (житловий будинок). 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  звернутися  до  Державної  екологічної  інспекції
в  Кіровоградській  області  щодо  погодження  передачі  Бугринцю  Р.А.
у власність земельної ділянки в районі вулиць Комунальної та Делегатської.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по вул. 50 років Жовтня (напроти Державної податкової інспекції)
та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на
земельні  торги  окремим  лотом”  (магазин) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди
на  конкурентних  засадах  (земельних  торгах)  по  вул.  50  років  Жовтня
(напроти  Державної  податкової  інспекції)  та  включення  до  Переліку
земельної  ділянки,  яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”
(магазин).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Рябоштан  Ю.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою по вул. Тарана (напроти будинку № 13)” (житловий будинок)
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та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про надання Рябоштан Ю.С.

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  по  вул.  Тарана  (напроти
будинку № 13)” (житловий будинок). 

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Гордону  В.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  по  вул.  Василя  Нікітіна  (Червонозорівській)
(біля будинку № 11/8)” (гараж) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити в наданні  Гордону В.О.  дозволу на розроблення проекту

землеустрою  по  вул.  Василя  Нікітіна  (Червонозорівській)
(біля будинку № 11/8).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Шаяхметову  Д.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою по пров. Товариському, 17”  (житловий будинок та ведення
особистого селянського господарства) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення
міської ради ,,Про надання Шаяхметову Д.І. дозволу на розроблення проекту
землеустрою по пров. Товариському, 17”  (житловий будинок та ведення
особистого селянського господарства).

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

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

ради ,,Про надання ПрАТ ,,МТС Україна” дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”
(3 вільні ділянки, для розміщення станції мобільного зв'язку) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  в  наданні  ПрАТ  ,,МТС  Україна”  дозволу  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження земельної ділянки на розі вул. Волкова та Межовий
бульвар,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(автомийка та об'єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  затвердженні  земельної  ділянки на  розі  вул.  Волкова  та

Межовий  бульвар,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(автомийка та об'єкт торгівлі). 

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

Рішення прийнято.

52. 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.  Гоголя,  95/46”  (ФОП  Корона  Л.П.,  магазин)
та пояснив його основні положення.

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

на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Гоголя, 95/46” (ФОП Корона Л.П., магазин). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення не прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Скляревській  М.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Соборній  (50  років  Жовтня),  27”  (торгівельний  павільйон,
договір купівлі продажу майна) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Скляревській  М.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній
(50 років Жовтня), 27”  (торгівельний павільйон, договір купівлі продажу
майна) з  встановленням  терміну  оренди  строком  на  5  років  та  орендної
плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.
54. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  надання  Попелівському  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва,  21-б”
(виробничі приміщення, майно) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Попелівському  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва,  21-б”  (виробничі
приміщення, майно) з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

Голова комісії    Ю.Деркаченко
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Секретар комісії            В.Дрига


