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У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  42
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

24 травня 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:    Грабенко О.В. - заступник
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради,
   Татарко Д.А. - т.в.о. начальника 
юридичного управління 
Кіровоградської міської ради,
   Владов Р.П. - начальник 
управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища,
   Мартинова І.В. - заступник начальника 
управління містобудування та архітектури -
начальник відділу планування та 
містобудівного кадастру управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради,
   Ксеніч В.М. - начальник управління 
капітального будівництва Кіровоградської 
міської ради,
   Сліпченко А.А. - начальник управління 
державного архітектурно-будівельного 
контролю Кіровоградської міської ради,
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Присутні:    Вагжанова О.К., подружжя Манюта - 
щодо земельної ділянки 
вул. Преображенській, 48/65,
   Ліподат С.В. - щодо земельної ділянки   
вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28, 
корп. 5),
   Копил О.В. (за дорученням Шерстюк Є.П., 
Чупріна Р.А.) - щодо земельних ділянок
по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 
корп. 1),
   Кучеренко В.М. - представник ТОВ 
,,Скандинавіан Хаус”,
   Довбня В.С. - щодо земельної ділянки по 
вул. Арсенія Тарковського 
(у дворі будинку № 50/77),
   Новікова В.В., Підопригора В.І., 
Тернавський О.І. - щодо гаражного 
кооперативу ,,Озерний”, 
   Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.

Порядок денний

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

Приватний сектор   (дозволи) 
1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки по  вул.  Преображенській,  48/65” (майно)
(повторно) 

Гаражі (дозволи)
2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Копилу  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,
корп. 1)” (учасник АТО, інвалід ІІІ групи)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Шерстюку  Є.П.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,
корп. 1)” (учасник АТО)
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4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Чупріні  Р.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,
корп. 1)” (учасник АТО)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ліподату  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28,
корп. 5)” (учасник АТО)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Довбні  В.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія  Тарковського  (у  дворі
будинку № 50/77)”  (існуючий)

Оренда (дозволи)
7. Про погодження проекту 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)

Постійне користування (дозвіл)
8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

КЗ  ,,ОБЛАСНА  СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  ШКОЛА
ОЛІМПІЙСЬКОГО  РЕЗЕРВУ-2”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в натурі  (на місцевості)  по вул. Академіка Тамма, 2”
(для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу)

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

змін до розміру орендної плати” (ТОВ ,,ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА”)

Відмови
10. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про заперечення

ТОВ  ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ”  у  поновленні  договору  оренди  землі  по  вул.
Генерала Жадова, 20” 

Учасники АТО   (передача)
11. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у

власність  земельних ділянок учасникам АТО”  (Криницький,  6 пунктів,
4 заявника)
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Приватний сектор (дозволи) 
12. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Чернявська, 10 пунктів, 9 заявників)

Дозволи на поділ
13. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання

Вітряченку  Л.Б.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по  вул.  Миколи
Левитського, 18” (майно, житлове будівництво)

Приватний сектор (передача)
14. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у

власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Жиминюк,  5  пунктів,
3 заявника)

15. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу
безоплатно у власність земельних ділянок громадянам” (Скляр, 9 пунктів,
7 заявників)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
Ципі  С.І.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Філатова
(поруч з будинком № 70)” (вільна)

Садівництво (дозволи)
17. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання

Добровольській Т.А. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку № 10)” (біля
приватного житлового будинку) 

Гаражі   (дозволи)
18. Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання

Підкевичу  М.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки по  вул.  Вокзальній  (біля  будинку  № 64)”
(інвалід ІІІ групи)

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

Корольовій  Д.І.  та  Корольовій  М.І.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Лінія 5-а, 28” (магазин) (перехід права)

20. Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Холодноярській,  72-б”  (об’єкт
торгівлі)

21. Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Василя  Нікітіна,  17-г”  (об’єкт
торгівлі)
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22. Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ,,НЬЮПОРТ  ХОЛДІНГ”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 2-а”
(автозаправна станція)

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

ТОВ  ,,РИНОК  ,,ПРЕСТИЖ договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.
Медведєва  (на  зупинці  міського  транспорту  ,,Парк  Ковалівський”)”
(для розміщення торговельного павільйону)

24. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ТОВ ,,РИНОК ,,ПРЕСТИЖ” договору оренди земельної  ділянки по вул.
Соборній (на зупинці міського транспорту ,,Копілка”)”  (для розміщення
торговельного павільйону)

Оренда (передача)
25. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу

ТОВ  ,,НЬЮПОРТ  ХОЛДІНГ”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Бобринецький шлях, 208” (автозаправна станція, перехід права у
зв’язку з продажем майна)

Оренда (припинення)
26. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення

ФОП Олексенку Ю.В. та ФОП Болгуновському В.А. права користування
земельною ділянкою по вул. Соборній, 13/1”  (для розміщення магазину,
І поверх)

Аукціони (дозволи)
27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (між будинками № 42 та
№ 40), право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Лінія  1-а  (біля  павільйону
,,Формула  смаку”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні  (для
розміщення об’єкту торгівлі)

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про
затвердження земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та Соборної,
право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі)

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Івана  Похитонова  (біля
будинку  №  4),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт
прийому вторинної сировини)

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Добровольського  (напроти
будинку  № 15),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт
прийому вторинної сировини)
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32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Архангельській (напроти будинку
№  4),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  прийому
вторинної сировини)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 14/1),
право оренди на яку набувається на аукціоні” (пункт прийому вторинної
сировини)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Жадова
(біля  будинку  №  23/1),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(пункт прийому вторинної сировини)

Аукціони (затвердження)
35. 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. Комарова (біля будинку № 8) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”
(магазин)

36. 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.  Пацаєва  (біля  магазину  ,,Анталія”)  та  включення  до
Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги
окремим лотом” (магазин)

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

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 № 767” (,,Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”) (заміна угідь)

38. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.11.2013  №  2530”
(,,Про закріплення за КП ,,Теплоенергетик” майна на праві господарського
відання”) 

39.Про погодження проекту  рішення міської  ради ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4605”
(,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельних ділянок по м. Кіровограду”) (зменшення відсоткової ставки на
авансовий внесок за викуп земельних ділянок (ПАТ ,,Галнафтогаз”)

40. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ПАТ  ,,Укртелеком”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Мінській  (біля
будинку № 112)”
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СЛУХАЛИ:
Шамардіна  О.С., який  запропонував  затвердити  порядок  денний

комісії  відповідно до листа від 22.05.2016 № 615 управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
ВИСТУПИЛИ:

Владов Р.П. вніс пропозиції:
включити до порядку денного комісії питання, а саме:
,,Про  передачу  ПАТ  ,,Укртелеком”  в  оренду  земельної  ділянки

по вул. Мінській (біля будинку № 112)” (додається);
та доповнити проект рішення міської ради ,,Про надання дозволів на

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам”  (Чернявська, 10 пунктів, 9 заявників) наступним пунктом,
а саме: 

,,10. Надати Войній Галині Георгіївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по
пров. Арнаутовському, 43 орієнтовною площею 0,0688 га (у тому числі по
угіддях:  0,0688  га  –  малоповерхова  забудова)  для  будівництва  та
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови".
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  22.05.2016  №  615  управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з
урахуванням наступних пропозицій:

включити до порядку денного комісії питання, а саме:
,,Про  передачу  ПАТ  ,,Укртелеком”  в  оренду  земельної  ділянки

по вул. Мінській (біля будинку № 112)” (додається);
та доповнити проект рішення міської ради ,,Про надання дозволів на

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам” (Чернявська, 10 пунктів, 9 заявників) наступним пунктом, а
саме: 

,,10. Надати Войній Галині Георгіївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність по
пров. Арнаутовському, 43 орієнтовною площею 0,0688 га (у тому числі по
угіддях:  0,0688  га  –  малоповерхова  забудова)  для  будівництва  та
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови".

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

міської  ради ,,Про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення
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проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 48/65” (майно) (повторно).
ВИСТУПИЛИ:

Татарко  Д.А. поінформував  комісію  про  розгляд  юридичним
управлінням  Кіровоградської  міської  ради  протокольного  доручення
постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань,  архітектури,
будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища від 10.05.2017 (протокол № 40).

Сліпченко  А.А.  повідомив,  що  у  разі  звернення  громадян  щодо
земельної ділянки по вул. Преображенській, 48/65 управління державного
архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської ради надасть
відповідні висновки.

Вагжанова О.К., подружжя Манюта відповіли на питання присутніх
та  надали  додаткові  роз’яснення  стосовно  ситуації,  яка  склалася  щодо
зазначеної земельної ділянки.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  48/65”
та  інформацію  від  18.05.2017  №  192  юридичного   управління
Кіровоградської  міської  ради  про  розгляд  протокольного  доручення
постійної  комісії  Кіровоградської  міської  ради  з  питань,  архітектури,
будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища від 10.05.2017 (протокол № 40).

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

міської ради ,,Про надання Копилу О.В. дозволу на  розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України
(біля будинку № 22, корп. 1)” (учасник АТО, інвалід ІІІ групи) та пояснив
його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Копил  О.В.  повідомив,  що  представляє  інтереси  учасників
антитерористичної операції Шерстюка Є.П. та Чупріна Р.А. щодо відведення
земельних ділянок по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Копилу  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,
корп. 1)” (учасник АТО, інвалід ІІІ групи).
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3. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради ,,Про  надання  Шерстюку  Є.П.  дозволу  на  розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв
України (біля  будинку № 22,  корп.  1)”  (учасник АТО) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Шерстюку  Є.П.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,
корп. 1)” (учасник АТО).

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

міської ради ,,Про надання Чупріні Р.А. дозволу на  розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України
(біля  будинку  № 22,  корп.  1)”  (учасник АТО) та  пояснив  його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Чупріні  Р.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,
корп. 1)” (учасник АТО).

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

міської ради ,,Про надання Ліподату С.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова
(біля  будинку  № 28,  корп.  5)”  (учасник АТО) та  пояснив  його основні
положення.
ВИСТУПИЛИ:

Ліподат С.В. відповів на питання щодо зазначеної земельної ділянки.
Шамардін  О.С.  запропонував  вивчити  питання  щодо  відведення

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28, корп. 5)
на виїзній комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Ліподату  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28,
корп. 5)” (учасник АТО).
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6. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської ради ,,Про надання Довбні В.С. дозволу на  розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія
Тарковського  (у  дворі  будинку  №  50/77)”  (існуючий) та  пояснив  його
основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Довбня В.С. відповіла на питання присутніх.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Довбні  В.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія  Тарковського  (у  дворі
будинку № 50/77)” (існуючий). 

7. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  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) та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ: 

Кучеренко В.М. надав роз’яснення та відповів на питання присутніх
щодо намірів ТОВ ,,Скандинавіан Хаус”.

Ксеніч  В.М.  зазначив,  що  для  вирішення  зазначеного  питання
заявники повинні надати експертний висновок про технічний стан наявної
конструкції.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

1.  Взяти  до  відома  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).

2.  Рекомендувати  ТОВ  ,,Скандинавіан  Хаус”  надати  комісії
експертний висновок про технічний стан наявної конструкції на земельній
ділянці по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1).
СЛУХАЛИ:

Шамардіна  О.С.,  який  запропонував  заслухати  представників
гаражного  кооперативу  ,,Озерний” Новікову  В.В.,  Підопригору  В.І.
та Тернавського О.І.
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ВИСТУПИЛИ:
Новікова  В.В.  окреслила  ситуацію,  яка  склалася  між  гаражними

кооперативами ,,Дружба” та ,,Озерний” по вул. Академіка Корольова, 24-а
та  звернулась  до  депутатів  з  проханням  про  допомогу  у  вирішенні
зазначеного питання.

Владов  Р.П.  запропонував  представникам  гаражного  кооперативу
,,Озерний” Новіковій  В.В.,  Підопригорі  В.І.  та  Тернавському  О.І.
звернутися комісію по розгляду земельних спорів Кіровоградської міської
ради.

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

міської  ради  ,,Про  надання  КЗ  ,,ОБЛАСНА  СПЕЦІАЛІЗОВАНА
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ-2”  дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
по  вул.  Академіка  Тамма,  2” (для  розміщення  спортивно-оздоровчого
комплексу) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради   ,,Про  надання
КЗ  ,,ОБЛАСНА  СПЕЦІАЛІЗОВАНА  ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА  ШКОЛА
ОЛІМПІЙСЬКОГО  РЕЗЕРВУ-2”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в натурі  (на місцевості)  по вул. Академіка Тамма, 2”
(для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу).

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

міської  ради ,,Про  внесення  змін  до  розміру  орендної  плати”
(ТОВ  ,,ФУТБОЛЬНИЙ  КЛУБ  ЗІРКА”) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти до відома проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до
розміру орендної плати” (ТОВ ,,ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА”).

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

міської  ради ,,Про  заперечення  ТОВ  ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ”  у  поновленні
договору  оренди  землі  по  вул.  Генерала  Жадова,  20” та  пояснив  його
основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  заперечення
ТОВ  ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ”  у  поновленні  договору  оренди  землі
по вул. Генерала Жадова, 20”.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам
АТО”  (Криницький,  6  пунктів,  4  заявника) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у
власність  земельних ділянок учасникам АТО”  (Криницький,  6  пунктів,
4 заявника).

12. 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”  (Чернявська,  10
пунктів, 9 заявників).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти до відома проект рішення міської ради ,,Про надання дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
громадянам” з доповненням пунктом, а саме:

,,10. Надати Войній Галині Георгіївні дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
по пров. Арнаутовському, 43 орієнтовною площею 0,0688 га (у тому числі
по  угіддях:  0,0688  га  –  малоповерхова  забудова)  для  будівництва  та
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна  ділянка)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови".

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

міської  ради ,,Про  надання  Вітряченку  Л.Б.  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по
вул. Миколи Левитського, 18” (майно, житлове будівництво) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
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Вітряченку  Л.Б.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Миколи Левитського,
18” (майно, житлове будівництво).

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

міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”
(Жиминюк, 5 пунктів, 3 заявника) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Жиминюк,  5  пунктів,
3 заявника). 

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

міської  ради ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”  (Скляр,  9  пунктів,  7  заявників) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
безоплатно у власність земельних ділянок громадянам” (Скляр, 9 пунктів,
7 заявників).

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

міської  ради ,,Про передачу Ципі  С.І.  безоплатно у власність  земельної
ділянки по вул. Філатова (поруч з будинком № 70)”  (вільна) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти до відома проект рішення міської ради ,,Про передачу Ципі С.І.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Філатова  (поруч  з
будинком № 70)” (вільна). 

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

міської ради ,,Про надання Добровольській Т.А. дозволу на  розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній
(біля будинку № 10)”  (біля приватного житлового будинку) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:
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Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Добровольській Т.А. дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку № 10)” (біля
приватного житлового будинку). 

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

міської  ради ,,Про  надання  Підкевичу  М.М.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.
Вокзальній  (біля  будинку  №  64)”  (інвалід  ІІІ  групи) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти до відома проект рішення міської ради ,,Про надання Підкевичу
М.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)”  (інвалід ІІІ
групи). 

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

міської ради ,,Про надання Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. дозволу на
розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Лінія 5-а, 28” (магазин)
(перехід права) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Корольовій  Д.І.  та  Корольовій  М.І.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Лінія 5-а, 28” (магазин) (перехід права). 

20. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  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. Холодноярській,
72-б” (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Холодноярській,  72-б”  (об’єкт
торгівлі).

21. СЛУХАЛИ:



15

Владова  Р.П.,  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. Василя Нікітіна,
17-г” (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Василя  Нікітіна,  17-г”
(об’єкт торгівлі).

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

міської  ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,НЬЮПОРТ  ХОЛДІНГ”  дозволу  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.
Кропивницького,  2-а”  (автозаправна станція) та  пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  ТОВ
,,НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ” дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Кропивницького,  2-а”  з  встановленням
терміну  оренди на  5  років  та  розміру орендної  плати на  рівні  6  % від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік. 

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

міської  ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,РИНОК  ,,ПРЕСТИЖ  договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Медведєва  (на  зупинці  міського
транспорту  ,,Парк  Ковалівський”)”  (для  розміщення  торговельного
павільйону) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ТОВ  ,,РИНОК  ,,ПРЕСТИЖ договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.
Медведєва (на зупинці міського транспорту ,,Парк Ковалівський”)”  (для
розміщення торговельного павільйону). 

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

міської  ради ,,Про  поновлення  ТОВ  ,,РИНОК  ,,ПРЕСТИЖ”  договору
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оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній  (на  зупинці  міського
транспорту  ,,Копілка”)”  (для розміщення торговельного павільйону) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
ТОВ ,,РИНОК ,,ПРЕСТИЖ” договору оренди земельної  ділянки по вул.
Соборній (на зупинці міського транспорту ,,Копілка”)”  (для розміщення
торговельного павільйону). 

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

міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,НЬЮПОРТ  ХОЛДІНГ”  в  оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Бобринецький  шлях,  208”  (автозаправна
станція,  перехід  права  у  зв’язку  з  продажем майна) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ
,,НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ” в оренду земельної ділянки по вул. Бобринецький
шлях, 208” (автозаправна станція, перехід права у зв’язку з продажем
майна). 

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

міської  ради  ,,Про  припинення  ФОП  Олексенку  Ю.В.  та  ФОП
Болгуновському  В.А.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.
Соборній,  13/1”  (для  розміщення  магазину,  І  поверх) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти до відома проект рішення міської ради  ,,Про припинення ФОП
Олексенку  Ю.В.  та  ФОП  Болгуновському  В.А.  права  користування
земельною ділянкою по вул. Соборній, 13/1”  (для розміщення магазину,
І поверх). 

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

міської ради  ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (між
будинками № 42 та № 40), право оренди на яку набувається на аукціоні”
(об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ПРОПОЗИЦІЯ:
Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  затвердження

земельної ділянки по вул. Соборній (між будинками № 42 та № 40), право
оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі).

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля
павільйону  ,,Формула  смаку”),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні  (для  розміщення  об’єкту  торгівлі) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження

земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля павільйону ,,Формула смаку”),
право оренди на яку набувається на аукціоні  (для розміщення об’єкту
торгівлі).

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  на  розі  вулиць
Андріївської та Соборної, право оренди на яку набувається на аукціоні”
(об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження

земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та Соборної, право оренди
на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі).

30. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Івана
Похитонова  (біля  будинку  №  4),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (пункт прийому вторинної сировини) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
земельної  ділянки по вул.  Івана Похитонова  (біля  будинку № 4),  право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  прийому  вторинної
сировини). 

31. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.
Добровольського  (напроти  будинку  №  15),  право  оренди  на  яку
набувається  на  аукціоні”  (пункт  прийому  вторинної  сировини) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження

земельної ділянки по вул. Добровольського (напроти будинку № 15), право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  прийому  вторинної
сировини).

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Архангельській
(напроти  будинку  №  4),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(пункт  прийому  вторинної  сировини) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
земельної ділянки по вул. Архангельській (напроти будинку № 4), право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  прийому  вторинної
сировини). 

33. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля
будинку № 14/1), право оренди на яку набувається на аукціоні”  (пункт
прийому вторинної сировини) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 14/1), право оренди на
яку набувається на аукціоні” (пункт прийому вторинної сировини).

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Жадова  (біля  будинку  №  23/1),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (пункт прийому вторинної сировини) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 23/1), право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  прийому  вторинної
сировини). 

35. 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. Комарова (біля будинку № 8) 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.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу
права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних  торгах)
по вул. Комарова (біля будинку № 8) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (магазин).
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36. 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.  Пацаєва  (біля  магазину  ,,Анталія”)  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.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу
права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Пацаєва
(біля магазину ,,Анталія”) та включення до Переліку земельної ділянки,
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (магазин). 

37. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 17.01.2017 № 767”  (,,Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам”)
(заміна угідь) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти до відома проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  17.01.2017  №  767”  (,,Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”) (заміна угідь).

38. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 07.11.2013 № 2530” (,,Про закріплення за КП ,,Теплоенергетик” майна
на праві господарського відання”) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ПРОПОЗИЦІЯ:
Взяти до відома проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до

рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.11.2013  №  2530”
(,,Про закріплення за КП ,,Теплоенергетик” майна на праві господарського
відання”). 

39. 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 № 4605” (,,Про надання дозволу на проведення експертної
грошової  оцінки  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”) (зменшення
відсоткової  ставки  на  авансовий  внесок  за  викуп  земельних  ділянок
(ПАТ ,,Галнафтогаз”) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти до відома проект рішення міської ради  ,,Про внесення змін до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4605”
(,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельних ділянок по м. Кіровограду”) (зменшення відсоткової ставки на
авансовий внесок за викуп земельних ділянок (ПАТ ,,Галнафтогаз”). 

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

міської ради ,,Про передачу ПАТ ,,Укртелеком” в оренду земельної ділянки
по  вул.  Мінській  (біля  будинку  №  112)” та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ПРОПОЗИЦІЯ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ПАТ
,,Укртелеком” в оренду земельної ділянки по вул. Мінській (біля будинку
№ 112)”. 

Голова комісії           О.Шамардін

Секретар комісії  В.Дрига


