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У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  38
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

19 квітня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії Шамардін О.С.,

Присутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар комісії,
Ларін А.С.

Відсутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Бєлов В.В.,
Гребенчук Ю.Ф.,
Деркаченко Ю.О.

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

Мартинова  І.В.  -  заступник  начальника
управління  —  начальник  відділу
планування  та  містобудівного  кадастру
управління  містобудування  та
архітектури

Присутні: представники засобів масової інформації
та громадяни міста.

Порядок денний

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

Кіровоградської міської ради
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1. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО  (4  заявн.  5  пунктів)
(Мінченко).

2. Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО  (3  заявн.  4  пункти
(Романенко).

3.  Про  надання  Кузьменко  Д.С.  (багатодітна  мама)  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Короленка.

4.  ,,Про  передачу  УПРАВЛІННЮ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ  ПРАВОСЛАВНОЇ  ЦЕРКВИ  в  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Короленка, 56” (розміщення храму).

5.  Про  надання  ТОВ  «Скандинавіан  Хаус»  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.
Кропивницького  (біля  будинку  №  7,  корп.  1) (розміщення  торгівельно-
розважального центру з наповненням дитячо-юнацької інфраструктури).

6  Про  передачу  у  спільну  сумісну  власність  земельних  ділянок
громадянам (Толоченко, 10 пунктів, 8  заявн.).

7  Про  передачу  у  спільну  часткову  власність  земельних  ділянок
громадянам (Гаршанов, 7 пунктів, 5  заявн.).

8. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам
(Білий, 9 пунктів, 7  заявн.).

9.  Про  передачу  Проценку  А.А.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1) .

10. Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах
(Мучлер, 4 п., 2 заявн.)

11.  Про  передачу  Пахолок  Н.В.  безоплатно  у  власність   земельної
ділянки в садовому товаристві (СТ «50років Жовтня»)

12.  Про  затвердження  Потимко  В.В.  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(гаражі).

13.  Про  надання  Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Євгена Маланюка, 9-б (для розміщення будівлі торгівлі).

14.  Про  надання  ТОВ  «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ»  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
України, 12-б (для розміщення офісного приміщення).

15. Про надання ФОП Слободі Н.С. дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1 ( для розміщення магазину).

16.  Про  надання  ФОП Димурі  М.М.  дозволу  на  розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) по вул. Полтавській, 45 (для розміщення об’єкту торгівлі). 

17.  Про  надання  Коваль  Л.М.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки по вул. Харківській, 1.
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18. Про передачу ТОВ «СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ» в оренду земельної
ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-а (для розміщення оптово-роздрібного
магазину продовольчих та непродовольчих товарів «Фуршет»).

19.  Про  передачу  Стегару  І.М.  та  Карбівничому  С.В.   в  оренду
земельної ділянки по вул. Глинки, 6-а (для розміщення автостоянки).

20. Про передачу ПАТ «КІРОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду земельних
ділянок  по  м.  Кропивницькому  (для  будівництва  та  обслуговування
КЛ-10кВ від ПП-2 до ТП-467 із заходом в ЦРП-20).

21. Про передачу ПАТ «КІРОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду земельних
ділянок  по  м.  Кропивницькому  (для  будівництва  та  обслуговування
КЛ-10кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21).

22.  Про  поновлення  ПАТ  «Акціонерний  комерційний  промислово-
інвестиційний  банк»  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Тараса
Карпи, 74/55 (розміщення банку).

23. Про поновлення ТОВ «Вікторія-Феліз» договору оренди земельної
ділянки по просп. Промисловому, 11-б (для розміщення комплексу будівель).

24. Про поновлення ПП ПВФ «АЦИНУС» договору оренди земельної
ділянки по вул. Великій Перспективній, 60 (для розміщення аптеки).

25.  Про  поновлення  Рувінштейн  О.С.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Соборній, 27 (для розміщення та обслуговування магазину).

26.  Про  поновлення  ФОП Долгову  О.М.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Пацаєва (біля житлового будинку по вул. Героїв України, 8
(для розміщення павільйону по різанню скла).

27. Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-г,
право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні  (розширення  торговельно-
побутового приміщення).

28.  Про надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  на  розі  вулиць  Бєляєва  та  Академіка  Корольова  (для
розміщення майстерні по пошиттю).

29.  Про надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  5  (для  будівництва  об’єкту
торгівлі).

30.  Про  передачу  Обласному  обєднанню  церков  Євангельських
християн-баптистів  (ООЦ  ЄХБ)  Кіровоградської  області  в  постійне
користування земельної  ділянки по вул.  Архітектора  Паученка,  166-а  (для
розміщення дому молитвиі відправлення релігійних культів).

31. Про Федорченко А.М. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Чайковського, 68-а (з житлового будинку  на будівлі торгівлі) 

32.  Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
14.06.2016 № 337 (мама загиблого учасника АТО, зміна адреси). 

33.  Про  передачу  Рябоштан  Ю.С.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Тарана (біля будинку № 13).
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СЛУХАЛИ:
Шамардіна О.С.,  який  запропонував  розглядати  питання  порядку

денного  комісії  відповідно  до  листа  від  14.04.2017  №  452,  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
Кіровоградської міської ради.

1. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”
(4 заявн. 5 пунктів) (Мінченко).

ВИСТУПИЛИ:
Дрига В.В., секретар комісії, який запропонував виключити з проекту

рішення пункти 1, 2, 3 та відправити на доопрацювання, а саме: 
,,1. Надати Мінченку Сергію Олеговичу дозвіл на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по
вул. Кавказькій (біля будинку № 9) орієнтовною площею 0,1000 га (у тому
числі  по  угіддях:  0,1000 га  –  малоповерхова  забудова)  для  будівництва  та
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.

2. Надати Мінченку Антону Олеговичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по
вул. Кавказькій (напроти будинку № 11-а) орієнтовною площею 0,1000 га (у
тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для будівництва
та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови.

3. Надати Пономаренку Олексію Анатолійовичу дозвіл на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно  у
власність по вул. Кавказькій (напроти будинку № 11-а) орієнтовною площею
0,1000 га (у тому числі по угіддях: 0,1000 га – малоповерхова забудова) для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і
споруд  (присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови.”

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією про  проект рішення міської ради  № 964

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня
2014  року  №  3263  ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО” (4 заявн. 5
пунктів) (Мінченко).
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2. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., начальника управління земельних відносин та охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”
(3 заявн. 4 пункти) (Романенко) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією про  проект рішення міської ради  ,,Про

надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок учасникам АТО” (3 заявн. 4 пункти) (Романенко).

3. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., начальника управління земельних відносин та охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради ,,Про надання Кузьменко Д.С.  (багатодітна
мама)  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки по вул. Короленка”.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  депутати  міської  ради
Шамардін О.С., Дрига В.В., Ларін А.С., Владов Р.П. -  начальник управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища,
Кузьменко Д.С. - заявниця.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради

,,Про  надання  Кузьменко  Д.С.  (багатодітна  мама)  дозволу  на  розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка”.

4. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища ,,Про  передачу  УПРАВЛІННЮ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  56”
(розміщення храму) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією  про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу  УПРАВЛІННЮ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в постійне користування земельної  ділянки по
вул. Короленка, 56” (розміщення храму).

5. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  ТОВ  «Скандинавіан  Хаус»
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дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”  (розміщення
торгівельно-розважального  центру  з  наповненням  дитячо-юнацької
інфраструктури) та пояснив його основні положення.

В  обговоренні  питання  взяли  участь  депутати  міської  ради
Шамардін О.С., Дрига В.В., Ларін А.С., Владов Р.П. -  начальник управління
земельних  відносин та охорони  навколишнього природного  середовища та
представник  ТОВ «Скандинавіан Хаус».

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

надання  ТОВ  «Скандинавіан  Хаус»  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(біля  будинку  №  7,  корп.  1)”  (розміщення  торгівельно-розважального
центру з наповненням дитячо-юнацької інфраструктури).

Запропонували  представнику  ТОВ  «Скандинавіан  Хаус»  пред'явити
ескізи будівлі на наступне засідання постійної комісії.

6. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про передачу у спільну сумісну власність
земельних ділянок громадянам” (Толоченко, 10 пунктів, 8  заявн.).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу  у  спільну  сумісну  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(Толоченко, 10 пунктів, 8  заявн.).

7. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про передачу у спільну часткову власність
земельних ділянок громадянам” (Гаршанов, 7 пунктів, 5  заявн.) та пояснив
його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу  у  спільну  часткову  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(Гаршанов, 7 пунктів, 5 заявн.).

8. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність



7

земельних ділянок громадянам” (Білий, 9 пунктів, 7  заявн.) та пояснив його
основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(Білий, 9 пунктів, 7  заявн.).

9. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про передачу Проценку А.А. безоплатно у
власність  земельної  ділянки  по  вул.  Балтійській  (біля  будинку  №  1)” та
пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради ,,Про

передачу  Проценку  А.А.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Балтійській (біля будинку № 1)”.

10. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок
в  садових  товариствах”  (Мучлер,  4  п.,  2  заявн.) та  пояснив  його  основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових  товариствах”
(Мучлер, 4 п., 2 заявн.).

11. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради ,,Про передачу Пахолок Н.В.  безоплатно у
власність  земельної ділянки в садовому товаристві (СТ «50років Жовтня»)”
та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу Пахолок Н.В. безоплатно у власність  земельної ділянки в садовому
товаристві (СТ «50років Жовтня»)”.
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12. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про затвердження Потимко В.В. технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова (гаражі)” та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження  Потимко  В.В.  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
поділу земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (гаражі)”.

13. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  Алієвій  С.Є.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Євгена Маланюка, 9-б” (для розміщення будівлі торгівлі) та пояснив
його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

надання  Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Маланюка,  9-б”  (для
розміщення будівлі торгівлі).

14. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  ТОВ  «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ»
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  вул.  Героїв  України,  12-б”  (для  розміщення  офісного
приміщення) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

надання  ТОВ  «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ»  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
України, 12-б” (для розміщення офісного приміщення).

15. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про надання ФОП Слободі Н.С. дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1”  (для
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розміщення магазину).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про проект  рішення  міської  ради  ,,Про

надання ФОП Слободі Н.С. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1” (для розміщення магазину).

Рекомендовано встановити  термін  оренди  на  10  років  та  розмір
орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

16. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про надання ФОП Димурі М.М. дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Полтавській,  45”
(для розміщення об’єкту торгівлі).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією та погоджуються з висновками управління

містобудування  та  архітектури  щодо проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
надання ФОП Димурі М.М. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) по вул. Полтавській, 45” (для розміщення об’єкту торгівлі). 

Рекомендовано встановити  термін  оренди  на  10  років  та  розмір
орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

17. СЛУХАЛИ:
Дригу  В.В.,  секретаря  комісії,  який  запропонував  зняти  з  розгляду

проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання  Коваль  Л.М.  дозволу  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Харківській,  1”  (господарчі
будівлі), у зв'язку із відсутністю заявника.

18. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про передачу ТОВ «СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ»
в оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-а” (для розміщення
оптово-роздрібного  магазину  продовольчих  та  непродовольчих  товарів
«Фуршет»).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про
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передачу  ТОВ  «СІТІ  ЛАЙН  КОМПАНІ»  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Віктора  Чміленка,  24-а”  (для  розміщення  оптово-роздрібного
магазину продовольчих та непродовольчих товарів «Фуршет»).

19. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  Стегару  І.М.  та
Карбівничому  С.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Глинки,  6-а”  (для
розміщення автостоянки) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу Стегару І.М. та Карбівничому С.В.  в оренду земельної ділянки по
вул. Глинки, 6-а” (для розміщення автостоянки).

20. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  ПАТ
«КІРОГРАДОБЛЕНЕРГО»  в  оренду  земельних  ділянок  по
м.  Кропивницькому”   (для  будівництва  та  обслуговування  КЛ-10кВ
від  ПП-2  до  ТП-467  із  заходом  в  ЦРП-20) та  пояснив  його  основні
положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради ,,Про

передачу  ПАТ  «КІРОГРАДОБЛЕНЕРГО»  в  оренду  земельних  ділянок  по
м.  Кропивницькому”   (для  будівництва  та  обслуговування  КЛ-10кВ
від ПП-2 до ТП-467 із заходом в ЦРП-20) 

21. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  ПАТ
«КІРОГРАДОБЛЕНЕРГО»  в  оренду  земельних  ділянок  по
м.  Кропивницькому”  (для  будівництва  та  обслуговування  КЛ-10кВ  від
ЗТП-512 до ЗТП-21).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією про  проект рішення міської ради проекту

рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  ПАТ  «КІРОГРАДОБЛЕНЕРГО»  в
оренду  земельних  ділянок  по  м.  Кропивницькому”  (для  будівництва  та
обслуговування КЛ-10кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21).



11

22. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,Акціонерний
комерційний  промислово-інвестиційний  банк”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Тараса Карпи, 74/55” (розміщення банку).
ВИРІШИЛИ:

Ознайомлені з інформацією про  проект рішення міської ради проекту
рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  ПАТ  ,,Акціонерний  комерційний
промислово-інвестиційний  банк”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Тараса Карпи, 74/55” (розміщення банку).

23. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення  ТОВ  «Вікторія-Феліз»
договору  оренди  земельної  ділянки  по  просп.  Промисловому,  11-б” (для
розміщення комплексу будівель) та пояснив його основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені з інформацією про  проект рішення міської ради проекту

рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  ТОВ  «Вікторія-Феліз»  договору
оренди земельної ділянки по просп. Промисловому, 11-б” (для розміщення
комплексу будівель).

24. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення  ПП  ПВФ  «АЦИНУС»
договору оренди земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” (для
розміщення аптеки).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про проект  рішення  міської  ради ,,Про

поновлення  ПП  ПВФ  «АЦИНУС»  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Великій Перспективній, 60” (для розміщення аптеки).

Рекомендовано встановити  термін  оренди  на  25  років  та  розмір
орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

25. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради ,,Про поновлення Рувінштейн О.С. договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній,  27”  (для  розміщення  та
обслуговування магазину).
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ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради ,,Про

поновлення  Рувінштейн  О.С.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Соборній, 27” (для розміщення та обслуговування магазину).

26. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  ФОП  Долгову  О.М.
договору оренди земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля житлового будинку
по вул. Героїв України, 8” (для розміщення павільйону по різанню скла).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради ,,Про

поновлення  ФОП  Долгову  О.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул.  Пацаєва  (біля  житлового  будинку  по  вул.  Героїв  України,  8”  (для
розміщення павільйону по різанню скла).

Рекомендовано встановити  термін  оренди  на  10  років  та  розмір
орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

27. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки
по вул. Героїв України, 28-г, право оренди на яку набувається на аукціоні”
(розширення  торговельно-побутового  приміщення) та  пояснив  його
основні положення.

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-г, право оренди на
яку  набувається  на  аукціоні”  (розширення  торговельно-побутового
приміщення).

28. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  на  розі  вулиць  Бєляєва  та
Академіка Корольова” (для розміщення майстерні по пошиттю).
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ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки на розі вулиць Бєляєва та Академіка Корольова”  (для розміщення
майстерні по пошиттю).

29. СЛУХАЛИ:
Шамардіна О.С., голову постійної комісії, який запропонував перенести

розгляд проекту рішення міської ради ,,Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській, 5”
(для будівництва об’єкту торгівлі) та запросити заявника.

30. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської ради ,,Про передачу Обласному об'єднанню церков
Євангельських  християн-баптистів  (ООЦ  ЄХБ)  Кіровоградської  області  в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Архітектора  
Паученка, 166-а” (для розміщення дому молитви і відправлення релігійних
культів).

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради ,,Про

передачу  Обласному об'єднанню церков Євангельських християн-баптистів
(ООЦ  ЄХБ)  Кіровоградської  області  в  постійне  користування  земельної
ділянки  по  вул.  Архітектора  Паученка,  166-а”  (для  розміщення  дому
молитви і відправлення релігійних культів).

31. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради ,,Про  Федорченко  А.М.  цільового
призначення земельної ділянки по вул. Чайковського, 68-а”.

ВИРІШИЛИ:
Запросити заявника для розгляду  проекту рішення міської ради ,,Про

Федорченко  А.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Чайковського, 68-а”.

32. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом  рішення  міської  ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 337 (мама загиблого учасника
АТО, зміна адреси).
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ВИРІШИЛИ:
 Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення міської  ради  ,,Про

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 337
(мама загиблого учасника АТО, зміна адреси).

33. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П.,  начальника управління земельних відносин та  охорони

навколишнього  природного  середовища,  який  ознайомив  членів  комісії  з
проектом рішення міської  ради ,,Про передачу Рябоштан Ю.С. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Тарана (біля будинку № 13)”

ВИРІШИЛИ:
Ознайомлені  з  інформацією про  проект  рішення  міської  ради  ,,Про

передачу  Рябоштан  Ю.С.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Тарана (біля будинку № 13)”.

Голова комісії О. Шамардін

Секретар комісії В. Дрига

Член постійної комісії А.Ларін


