
ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  43
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

31 травня 2017 року м. Кропивницький
Голова комісії Шамардін О.С.,
Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії,

Дрига В.В. - секретар комісії,
Ларін А.С.,

Відсутні члени 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 містобудування та 
архітектури - начальник відділу 
планування та містобудівного кадастру 
управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської 
ради, 

Присутні: Шульга В.Т. - щодо земельної ділянки 
по вул. Кропивницького (напроти 
будинку № 80);
Москаленко Г.М. - щодо земельної 
ділянки по вул. Кропивницького
(біля будинку № 8);
Борисенко В.І. - щодо земельної ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля будинку
№ 13, корп. 2);
Представники засобів масової інформації
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та громадських організацій.

Порядок денний

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

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шульзі  В.Т.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького (напроти
будинку № 80)”

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

Тесленку  В.В.  у  власність  земельної  ділянки  в  мікрорайоні  Лелеківка
(між пров. Курінним та СТ ,,Аграрник”)” (учасник АТО)

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

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Малігон, 5 пунктів, 3 заявники)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шовенку  І.О.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Санаторному  (біля  ділянки
з кадастровим № 3510100000:46:393:0040)”

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

власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Душина,  48  пунктів,
46 заявників)

6. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу у
власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Гончар,  5  пунктів,
3 заявники)

7. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу у
спільну  часткову  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Шостак,
5 пунктів, 3 заявники)

8. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у
спільну  сумісну  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Гуцаленко,
15 пунктів, 13 заявників)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Бебек Т.М. у власність земельної ділянки по вул. Верхній Биковській, 6”
(майно)

Садівництво   (дозволи)
10. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
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Марусу  І.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по тупику Прирічному (біля будинку № 1)”
(біля приватного житлового будинку)

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

власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах” (Глєбова,
5 пунктів, 3 заявники)

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

Хлопенку  В.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)” 

13. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
Бодяловій  К.К.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6)” 

14. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
Москаленко  Г.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”

Гаражі (передача)
15. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу

Котенку Я.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка
Корольова, 24-а” (в товаристві автолюбителів ,,Дружба”)

16. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу
Борисенку  В.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля будинку № 13, корп. 2)” (інвалід війни ІІ групи)

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

Караушу  Ю.А.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 107” (магазин)

18. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
Коваль  Л.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Харківській,  1”  (господарчі  будівлі)
(повторно)

19. Про погодження  проекту  рішення міської  ради  ,,Про  надання
Бабкіну І.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Некрасова, 32” (виробничі приміщення)

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

ФОП  Козаку  Ф.Д. договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Комарова, 166-г” (для розміщення виробничої бази)

21. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по  м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
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18 пунктів, 15 заявників)

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

ТОВ  ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Полтавській, 60” (супермаркет) 

23. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу
ПрАТ  ,,Кіровоградське  видавництво”  КП  ДАК  ,,Укрвидавполіграфія”  в
оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 2”  (для розміщення
складу паперу)

Оренда (припинення)
24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про припинення Котуш І.Я. права користування земельною ділянкою по
вул. Соборній, 19” (для розміщення магазину, І поверх)

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

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Андрія Матвієнка, 2-а” (для розміщення гуртожитку ПП ,,НВЦ”)

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

затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля  автостоянки),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(газова автозаправка)

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (біля будинку № 6), право
оренди на яку набувається на аукціоні” (автостоянка)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Маланюка  (біля
продовольчого магазину),  право оренди на яку набувається на аукціоні”
(торговельний павільйон)

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради   ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Добровольського  (біля  ринку),
право оренди на яку набувається на аукціоні” (торговельний павільйон)

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана  Слободянюка  (біля
будинку  №  132),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон)

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  України  (на  зупинці
,,Колгоспний  ринок”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон)

32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
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затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля магазину
,,Південний”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон)

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля
ринку  ,,Престиж”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка  Кравчинського  (біля
універмагу  ,,Районний”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон)

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної  ділянки по  вул.  Євгена  Тельнова  (біля  зупинки
,,13 школа”), право оренди на яку набувається на аукціоні” (торговельний
павільйон)

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної  ділянки на розі  вулиць Академіка Корольова та
Бєляєва,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (торговельний
павільйон)

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки на розі вулиць Великої Перспективної та
Шевченка, право оренди на яку набувається на аукціоні”  (торговельний
павільйон)

38. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській  (біля
Центрального  ринку),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон)

39. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля зупинки міського
транспорту  ,,Друкарня”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон)

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

змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від  30.03.2016  №  210  -
заміна технічної документації на проект землеустрою;  від 10.11.2016
№ 649 - заміна категорії земель)

41. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 933” (,,Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО” (учасник АТО, заміна адреси у зв’язку
з накладкою) 

42. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення
змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2016  №  284”
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(,,Про поновлення ПВКФ ,,СВЕСА” договору оренди земельної ділянки по
вул. Героїв України, 28-а”) (технічна помилка)

Відмови
43. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про відмову у

відведенні  земельних  ділянок  у  власність”  (Ковальов,  33  пункти,
31 заявник)

СЛУХАЛИ:
Шамардіна  О.С., який  запропонував  затвердити  порядок  денний

комісії відповідно до листа від 20.05.2017 № 651 та управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
ВИСТУПИЛИ:

Владов Р.П. вніс пропозицію включити до порядку денного комісії
наступне питання (додається), а саме: ,,Про надання Шульзі В.Т. дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Кропивницького (напроти будинку № 80)”.

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  20.05.2017  №  651  управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища з
урахуванням  пропозиції,  щодо  включення  до  порядку  денного  комісії
наступного  питання,  а  саме:  ,,Про  надання  Шульзі  В.Т.  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Кропивницького (напроти будинку № 80)”.

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

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  надання  Шульзі  В.Т.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Кропивницького  (напроти  будинку  № 80)” та  пояснив  його
основні положення.
ВИСТУПИЛИ: 

Шульга В.Т.  надав роз’яснення та відповів на питання комісії
стосовно  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(напроти будинку № 80).

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

рішення  міської  ради ,,Про  надання  Шульзі  В.Т.  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по  вул.  Кропивницького  (напроти  будинку  №  80)”  (розглянути  на
виїзному засіданні).

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради ,,Про передачу Тесленку В.В. у власність земельної ділянки в
мікрорайоні  Лелеківка  (між  пров.  Курінним  та  СТ  ,,Аграрник”)”
(учасник АТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Тесленку В.В. у
власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним
та СТ ,,Аграрник”)” (учасник АТО).

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

Рішення прийнято.
3. 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”  (Малігон,  5  пунктів,
3 заявники) 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” (Малігон, 5 пунктів, 3 заявники).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Шовенку І.О. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки по  пров.  Санаторному
(біля ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0040)” та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Відмовити в наданні Шовенку І.О. дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки по  пров.  Санаторному
(біля ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0040).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”
(Душина, 48 пунктів, 46 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” (Душина, 48 пунктів, 46 заявників).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”
(Гончар, 5 пунктів, 3 заявники) 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” (Гончар, 5 пунктів, 3 заявники). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  спільну  часткову  власність  земельних
ділянок громадянам”  (Шостак, 5 пунктів, 3 заявники) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  спільну
часткову власність земельних ділянок громадянам” (Шостак, 5 пунктів,
3 заявники).

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

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

міської ради ,,Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок
громадянам”  (Гуцаленко,  15  пунктів,  13  заявників) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  спільну
сумісну  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Гуцаленко,
15 пунктів, 13 заявників).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Бебек Т.М. у власність земельної ділянки по
вул. Верхній Биковській, 6” (майно) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Бебек  Т.М.
у власність земельної ділянки по вул. Верхній Биковській, 6” (майно).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Марусу І.М. дозволу на  розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику Прирічному
(біля будинку № 1)”  (біля приватного житлового будинку) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Марусу  І.М.
дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  по  тупику  Прирічному  (біля  будинку  № 1)”  (біля  приватного
житлового будинку).

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

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних ділянок  громадянам
в садових товариствах” (Глєбова, 5 пунктів, 3 заявники) 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  в  садових  товариствах”  (Глєбова,
5 пунктів, 3 заявники).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Хлопенку В.Л. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка
(біля будинку № 50/40)” та пояснив його основні положення.

Одночасно  зазначив  про  невідповідність Тимчасовому  положенню
про  порядок  передачі  (надання)  земельних  ділянок  для  гаражного
будівництва  на  прибудинкових  територіях  багатоквартирних  будинків
міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради
від 29.01.2013 № 2231.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” – 1,
„утримались” – 1,

Рішення не прийнято.
Відмовити у наданні Хлопенку В.Л. дозволу на розроблення проекту
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землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка
(біля  будинку  №  50/40) 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” – 1,

„утримались” – 3,
Рішення не прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Бодяловій К.К. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 6)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Бодяловій К.К.
дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6)”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Москаленко  Г.М.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.
Кропивницького (біля будинку № 8)” та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Москаленко Г.М. надала роз’яснення та відповіла на питання комісії
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького
(біля будинку № 8).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Москаленко  Г.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”.

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

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

міської ради ,,Про передачу Котенку Я.В. безоплатно у власність земельної
ділянки  по  вул.  Академіка  Корольова,  24-а”  (в  товаристві
автолюбителів ,,Дружба”) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Академіка
Корольова, 24-а” (в товаристві автолюбителів ,,Дружба”).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Борисенку В.І. в оренду земельної ділянки по
вул.  Космонавта  Попова  (біля  будинку  №  13,  корп.  2)”  (інвалід  війни
ІІ групи) та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Борисенко  В.І.  відповів  на  питання  стосовно  земельної  ділянки по
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 2).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля будинку № 13, корп. 2)” (інвалід ІІ групи війни). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Караушу  Ю.А.  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)
по  вул.  Кропивницького,  107”  (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 Караушу Ю.А.

дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
по вул. Кропивницького, 107” (магазин). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Харківській,  1”
(господарчі будівлі) (повторно) та пояснив його основні положення.

ВИСТУПИЛИ: 
Дрига  В.В.  запропонував  погодити  в  межах майна  проект  рішення

міської ради ,,Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Харківській,  1”
(господарчі будівлі) (повторно). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити в межах майна проект рішення міської ради ,,Про надання

Коваль  Л.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  по  вул.  Харківській,  1”  (господарчі  будівлі)
(повторно).   

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Бабкіну І.Г. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Некрасова,  32”
(виробничі приміщення) та пояснив його основні положення.

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

міської ради ,,Про надання Бабкіну І.Г. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Некрасова,  32”
(виробничі приміщення). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  поновлення  ФОП  Козаку  Ф.Д.  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Комарова, 166-г”  (для розміщення виробничої
бази) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення  ФОП
Козаку Ф.Д. договору оренди земельної ділянки по вул. Комарова, 166-г”
(для розміщення виробничої бази) з встановленням терміну оренди на 5
років та розміру орендної плати на рівні 3 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок
по м. Кропивницькому” (Гордієнко, 18 пунктів, 15 заявників) та пояснив
його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Шамардін О.С. запропонував розглянути зазначений проект рішення
міської ради в розрізі пунктів.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  пункт  1  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників), а саме:

,,1.  Поновити  фізичній  особі-підприємцю  Гордієнку  Олександру
Вячеславовичу договір оренди земельної ділянки строком на 10 років по
вул. Волкова, 13-г загальною площею 0,0583 га (582,98 кв.м.) (у тому числі
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по  угіддях:  0,0583  га  –  землі  під  громадською  забудовою)  за  рахунок
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  08.12.2005  р.  № 1597  для  розміщення
цеху по обробці скла.

Встановити  розмір  орендної  плати  на  рівні  4  %  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку  по
вул. Волкова, 13-г загальною площею 0,0583 га для розміщення цеху по
обробці скла”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  2  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 3 роки та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,2.  Поновити  фізичній  особі-підприємцю  Кириленку  Віталію
Володимировичу  договір  оренди  землі  від  31.03.2014  №  20  (державна
реєстрація від 03.05.2014 індексний № 12806446) строком на 10 років по 
вул.  Короленка,  1-а  (кадастровий  №  3510100000:45:383:0001)  для
торгівельного павільйону загальною площею 0,0027 га (у тому числі по
угіддях: 0,0027 га – землі під громадською забудовою) за рахунок земель
житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі  рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2617.

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

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  3  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)з встановленням терміну оренди на 10 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  7  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,3.  Поновити  приватному  підприємству  ,,АВТО-ШАНС”  договір
оренди землі від 19.11.2007 (державна реєстрація від 19.11.2007 № 107)
строком  на  20  років  по  просп.  Університетському,  13-а  (кадастровий



16

№  3510100000:37:287:0010)  для  розміщення  автосалону  загальною
площею 0,7251 га  (7251,11 кв.м)  (у  тому числі  по угіддях:  0,7251  га  –
землі,  які  використовуються  для  транспорту)  за  рахунок  земель
промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони  та  іншого
призначення, укладений на підставі рішення Ленінського районного суду
м. Кіровограда від 07.09.2007 справа № 2 а-513/2007.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати
за  територіальною  громадою  міста  Кропивницького  в  особі
Кіровоградської  міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну
ділянку  (кадастровий  №  3510100000:37:287:0010)  по  просп.
Університетському,  13-а  загальною  площею  0,7251  га  для  розміщення
автосалону”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  4  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,4.  Поновити Щербак  Любові  Олександрівні  договір  оренди землі
від  06.02.2012  №  76  (державна  реєстрація  від  14.03.2012
№  351010004000456)  строком  на  5  років  по  вул.  Євгена  Тельнова
(на  зупинці  міського  транспорту  ,,Колгоспний  ринок”)  (кадастровий
№  3510100000:33:305:0048)  для  розміщення  торговельного  павільйону
загальною площею 0,0030 га (у тому числі по угіддях: 0,0030 га – землі під
громадською  забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови,  укладений  на  підставі  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 30.06.2011 № 727.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку  по
вул.  Євгена  Тельнова  (на  зупинці  міського  транспорту  ,,Колгоспний
ринок”) (кадастровий  №  3510100000:33:305:0048) загальною  площею
0,0030 га для розміщення торговельного павільйону”.

Результати голосування:
„за” – 3,
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„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  5  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,5. Поновити Жосану Сергію Васильовичу договір оренди землі від
20.04.2012 № 356 (державна реєстрація від 29.05.2012 № 351010004000640)
строком на 25 років по вул. Великій Перспективній, 38-а (кадастровий №
3510100000:29:230:0045) для розміщення кафе загальною площею 0,0381
га (у тому числі по угіддях: 0,0381 га – землі під громадською забудовою)
за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 14.09.2011 № 838.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку  по  вул.
Великій Перспективній, 38-а (кадастровий № 3510100000:29:230:0045) для
розміщення кафе”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  6  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників) з встановленням терміну оренди на 7 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік а саме:

,,6.  Поновити  ПУБЛІЧНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ  ТОВАРИСТВУ
,,КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ” договір оренди землі від 04.06.2010 № 112
(державна реєстрація від 16.07.2010 № 041039000093) строком на 10 років
по  вул.  Короленка,  137  (кадастровий  №  3510100000:11:062:0012)  для
розміщення  автозаправної  станції  загальною  площею  0,2000  га
(2000,34 кв.м) (у тому числі по угіддях: 0,2000 га – землі під будівлями та
спорудами  транспорту)  за  рахунок  земель  промисловості,  транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 15.10.2009 № 2624.

Встановити  розмір  орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної
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грошової оцінки земельної ділянки.
Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за

територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по вул. Короленка, 137 (кадастровий № 3510100000:11:062:0012) загальною
площею 0,2000 га для розміщення автозаправної станції”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  7  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 7 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,7.  Поновити  ПУБЛІЧНОМУ  АКЦІОНЕРНОМУ  ТОВАРИСТВУ
,,КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ” договір оренди землі від 04.06.2010 № 114
(державна реєстрація від 16.07.2010 № 041039000092) строком на 10 років
по  вул.  Винниченка,  1-в  (кадастровий  №  3510100000:29:199:0015)  для
розміщення  автозаправної  станції  загальною площею 0,3000  га  (2999,67
кв.м)  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,3000  га  –  землі  під  будівлями  та
спорудами  транспорту)  за  рахунок  земель  промисловості,  транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 15.10.2009 № 2624.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Винниченка,  1-в  (кадастровий  №  3510100000:29:199:0015)  для
розміщення автозаправної станції”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  8  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,8. Поновити Мартиновій Людмилі Миколаївні договір оренди землі
від  13.03.2012  №  195  (державна  реєстрація  від  16.05.2012
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№  351010004000530)  строком  на  5  років  по  вул.  Яновського,  155
(кадастровий № 3510100000:41:331:0049) для розміщення магазину-ательє
загальною площею 0,0128 га (у тому числі по угіддях: 0,0128 га – землі під
громадською  забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови,  укладений  на  підставі  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 14.09.2011 № 840.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Яновського,  155  (кадастровий  №  3510100000:41:331:0049)
загальною площею 0,0128 га для розміщення магазину-ательє”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

Погодити  пункт  9  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників) з встановленням терміну оренди на 10 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,9.  Поновити  фізичній  особі-підприємцю  Чельнику  Валерію
Семеновичу  договір  оренди  землі  від  16.02.2012  №  81  (державна
реєстрація  від  29.05.2012  №  351010004000638)  строком  на  10  років
по  вул.  Соборній  (в  торговельному  комплексі  на  зупинці  міського
транспорту ,,Колгоспний ринок”) (кадастровий № 3510100000:39:324:0089)
для розміщення торговельного кіоска загальною площею 0,0009 га (у тому
числі по угіддях: 0,0009 – землі під громадською забудовою) за рахунок
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення
Кіровоградської міської ради від 15.04.2010 № 3412.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Соборній  (в  торговельному  комплексі  на  зупинці  міського
транспорту  ,,Колгоспний  ринок”)  (кадастровий
№ 3510100000:39:324:0089) загальною площею 0,0009 га для розміщення
торговельного кіоска”.

Результати голосування:
„за” – 3,
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„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

Погодити пункт 10  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників) з встановленням терміну оренди на 10 років та
розміру орендної  плати на рівні 10 % від нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,10.  Поновити  Дайдакулову  Віктору  Романовичу  договір  оренди
землі  від  14.05.2007  № 372  (державна  реєстрація  від  14.06.2007  № 51)
строком  на  10  років  по  вул.  Лінія  5-а,  27  (кадастровий
№ 3510100000:50:426:0005) для розміщення магазину загальною площею
0,0342  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,342  –  землі  під  громадською
забудовою) за рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 08.12.2005 № 1590.

Встановити  розмір  орендної  плати  на  рівні  10  % від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки. 

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
(кадастровий № 3510100000:50:426:0005) по вул. Лінія 5-а, 27 загальною
площею 0,0342 га для розміщення магазину”. 

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

Погодити пункт 11  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників) з встановленням терміну оренди на 10 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,11.  Поновити  Чечель  Вірі  Миколаївні  договір  оренди  землі  від
26.06.2007 року № 598 (державна реєстрація від 16.07.2007 № 58) строком
на  10  років  по  вул.  Великій  Пермській,  67  (кадастровий
№ 3510100000:43:357:0003) для розміщення магазину загальною площею
0,0112  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0112  –  землі  під  громадською
забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови,
укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2006
№ 112. 

Встановити  розмір  орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної
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грошової оцінки земельної ділянки. 
Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України

зареєструвати за територіальною громадою міста Кропивницького в особі
Кіровоградської  міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну
ділянку  (кадастровий  №  3510100000:43:357:0003)  по  вул.  Великій
Пермській, 67 загальною площею 0,0112 га для розміщення магазину”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

Погодити пункт 12  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,12.  Поновити Ауліній Олені Миколаївні договір оренди землі від
14.08.2012  №  494  (державна  реєстрація  від  10.09.2012
№  3510100040001149)  строком  на  20  років  по  вул.  Короленка,  50-а
(кадастровий  №  3510100000:06:058:0020)  для  розміщення  та
обслуговування  торговельного  павільйону  загальною  площею  0,0040  га
(у тому числі по угіддях: 0,0040 га – землі під громадською забудовою) за
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 02.07.2009 № 2161.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Короленка,  50-а  (кадастровий  №  3510100000:06:058:0020)
загальною  площею  0,0040  га  для  розміщення  та  обслуговування
торговельного павільйону”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

Погодити пункт 13  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників) з встановленням терміну оренди на 10 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  8  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,13.  Поновити  БАГАТОПРОФІЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ
,,БЕРЕС”  У  ФОРМІ  ТОВАРИСТВА  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  договір  оренди  землі  від  26.07.2007  №  625
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(державна  реєстрація  від  13.09.2007  №  158)  строком  на  10  років
по  вул.  Слави  (в  районі  магазину  ,,Ювілейний”)  (кадастровий
№ 3510100000:39:325:0023) для розміщення комплексу для зберігання та
обслуговування  автомобілів  загальною площею 0,1863  га  (1862,54  кв.м)
(у тому числі по угіддях: 0,1863 га – малоповерхова забудова) за рахунок
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення
Кіровоградської міської ради від 26.09.2006 № 112.

Встановити  розмір  орендної  плати  на  рівні  8  %  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по  вул.  Слави  (в  районі  магазину  ,,Ювілейний”)  (кадастровий
№ 3510100000:39:325:0023) загальною площею 0,1863 га для розміщення
комплексу для зберігання та обслуговування автомобілів”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

Погодити пункт 14  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  3  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,14.  Поновити  фізичній  особі  –  підприємцю  Катеринич  Ніні
Миколаїіні договір оренди землі від 06.08.2012 № 485 (державна реєстрація
від 09.10.2012 № 351010001001205) строком на 5 років по вул. Запорізькій,
32/18  (кадастровий  №  3510100000:24:190:0011)  для  розміщення
торгівельного кіоску загальною площею 0,0010 га (у тому числі по угіддях:
0,0010 га – землі під громадською забудовою) за рахунок земель житлової
та громадської  забудови,  укладений на підставі  рішення Кіровоградської
міської ради від 02.02.2012 № 1278.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку  по
вул. Запорізькій, 32/18 (кадастровий № 3510100000:24:190:0011) загальною
площею 0,0010 га для розміщення торгівельного кіоску”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.
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Погодити пункт 15  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”  (Гордієнко,
18 пунктів, 15 заявників)  з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік, а саме:

,,15.  Поновити  фізичній  особі-підприємцю  Плуталовій  Вірі
Дмитрівні договір оренди землі від 29.03.2012 № 259 (державна реєстрація
від  24.04.2012  №  351010004000499)  строком  на  10  років
по вул. Космонавта Попова, 15-г (кадастровий № 3510100000:37:316:0039)
для  розміщення  торгівельного  павільйону  загальною  площею  0,0039  га
(у тому числі по угіддях: 0,0039 га – землі під громадською забудовою) за
рахунок земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 02.02.2012 № 1278.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України зареєструвати за
територіальною громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської
міської  ради  право  комунальної  власності  на  земельну  ділянку
по вул. Космонавта Попова, 15-г (кадастровий № 3510100000:37:316:0039)
загальною площею 0,0039 га для розміщення торгівельного павільйону”.

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 1,
Рішення не прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ” в оренду земельної
ділянки по вул. Полтавській, 60” (супермаркет)  та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ТОВ  ,,АТБ-ТОРГСТРОЙ”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Полтавській, 60” (супермаркет). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ПрАТ ,,Кіровоградське видавництво” КП ДАК
,,Укрвидавполіграфія”  в  оренду  земельної  ділянки
по просп. Промисловому, 2”  (для розміщення складу паперу) та пояснив
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його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ПрАТ

,,Кіровоградське видавництво” КП ДАК ,,Укрвидавполіграфія”  в  оренду
земельної ділянки по просп. Промисловому, 2”  (для розміщення складу
паперу). 

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

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

міської ради ,,Про припинення Котуш І.Я. права користування земельною
ділянкою  по  вул.  Соборній,  19”  (для  розміщення  магазину,  І  поверх)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект рішення міської ради ,,Про припинення Котуш І.Я.

права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Соборній,  19”
(для розміщення магазину, І поверх). 

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

25. 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. Андрія Матвієнка, 2-а” (для розміщення
гуртожитку ПП ,,НВЦ”) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
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дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Андрія Матвієнка, 2-а” (для розміщення гуртожитку ПП ,,НВЦ”).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запросити на комісію заявника стосовно земельної ділянки по вул. Андрія
Матвієнка, 2-а.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта
Попова (біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні”
(газова автозаправка) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Перенести  розгляд  проекту рішення  міської  ради ,,Про

затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля
автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні.

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запросити  на  комісію  заявника  стосовно  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля автостоянки). 

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  по  вул.  Глинки
(біля  будинку  №  6),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(автостоянка) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  в  затвердженні  земельної  ділянки  по  вул.  Глинки
(біля  будинку  №  6),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(автостоянка).

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

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Маланюка  (біля  продовольчого  магазину),  право  оренди  на  яку
набувається  на  аукціоні”  (торговельний  павільйон) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Маланюка  (біля
продовольчого магазину),  право оренди на яку набувається на аукціоні”
(торговельний павільйон)

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Маланюка (біля продовольчого магазину) звернутися до Укрпошти щодо
вирішення майнових прав.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  затвердження  земельної  ділянки
по вул. Добровольського (біля ринку), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Добровольського  (біля
ринку),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (торговельний
павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки
по  вул.  Добровольського  (біля  ринку) звернутися  до  Укрпошти  щодо
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вирішення майнових прав.
Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана
Слободянюка (біля будинку № 132), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана  Слободянюка
(біля  будинку  №  132),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана
Слободянюка  (біля  будинку  №  132) звернутися  до  Укрпошти  щодо
вирішення майнових прав.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України
(на  зупинці  ,,Колгоспний  ринок”),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  України  (на  зупинці
,,Колгоспний  ринок”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
України (на зупинці ,,Колгоспний ринок”) звернутися до Укрпошти щодо
вирішення майнових прав.

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

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

міської  ради  ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта
Попова (біля магазину ,,Південний”), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля магазину
,,Південний”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати заявнику стосовно  земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова  (біля  магазину  ,,Південний”) звернутися  до  Укрпошти  щодо
вирішення майнових прав.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта
Попова  (біля  ринку  ,,Престиж”),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної  ділянки по вул.  Космонавта  Попова (біля
ринку  ,,Престиж”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати заявнику стосовно  земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова (біля ринку ,,Престиж”) звернутися до Укрпошти щодо вирішення
майнових прав.

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

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка
Кравчинського  (біля  універмагу  ,,Районний”),  право  оренди  на  яку
набувається  на  аукціоні”  (торговельний  павільйон) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка  Кравчинського
(біля  універмагу  ,,Районний”),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (торговельний павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка
Кравчинського  (біля  універмагу  ,,Районний”) звернутися  до  Укрпошти
щодо вирішення майнових прав.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Тельнова (біля зупинки ,,13 школа”), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження земельної  ділянки по  вул.  Євгена  Тельнова  (біля  зупинки
,,13 школа”), право оренди на яку набувається на аукціоні” (торговельний
павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Тельнова  (біля  зупинки  ,,13  школа”) звернутися  до  Укрпошти  щодо
вирішення майнових прав.

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

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

міської  ради  ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  на  розі  вулиць
Академіка  Корольова  та  Бєляєва,  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради   ,,Про
затвердження земельної  ділянки на розі  вулиць Академіка Корольова та
Бєляєва,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (торговельний
павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  на  розі  вулиць
Академіка Корольова та Бєляєва звернутися до Укрпошти щодо вирішення
майнових прав.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Великої
Перспективної та Шевченка, право оренди на яку набувається на аукціоні”
(торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Великої Перспективної та
Шевченка, право оренди на яку набувається на аукціоні”  (торговельний
павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  на  розі  вулиць
Великої  Перспективної  та  Шевченка звернутися  до  Укрпошти  щодо
вирішення майнових прав.

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

Рішення прийнято.

38. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
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міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки
по вул. Преображенській (біля Центрального ринку), право оренди на яку
набувається  на  аукціоні”  (торговельний  павільйон) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській
(біля Центрального ринку), право оренди на яку набувається на аукціоні”
(торговельний павільйон)

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки
по  вул.  Преображенській  (біля  Центрального  ринку) звернутися  до
Укрпошти щодо вирішення майнових прав.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній
(біля  зупинки  міського  транспорту  ,,Друкарня”),  право  оренди  на  яку
набувається  на  аукціоні”  (торговельний  павільйон) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Перенести  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля зупинки міського
транспорту  ,,Друкарня”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний павільйон).

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради
запропонувати  заявнику  стосовно  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній
(біля зупинки міського транспорту ,,Друкарня”) звернутися до Укрпошти
щодо вирішення майнових прав.

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

Рішення прийнято.

40. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
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міської ради ,,Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”
(від  30.03.2016  №  210  -  заміна  технічної  документації  на  проект
землеустрою; від 10.11.2016 № 649 - заміна категорії земель) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

Кіровоградської міської ради”  (від 30.03.2016 № 210  - заміна технічної
документації  на  проект землеустрою;  від  10.11.2016  № 649 -  заміна
категорії земель). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 07.04.2017 № 933”  (,,Про надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”
(учасник АТО, заміна адреси у зв’язку  з  накладкою)   та  пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  внесення  змін  до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.04.2017  №  933”
(,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (учасник  АТО,  заміна
адреси у зв’язку з накладкою).

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

Рішення прийнято.
42. 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 № 284” (,,Про поновлення ПВКФ ,,СВЕСА” договору оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  України,  28-а”) (технічна  помилка)
та пояснив його основні положення.

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  №  284”
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(,,Про поновлення ПВКФ ,,СВЕСА” договору оренди земельної ділянки по
вул. Героїв України, 28-а”) (технічна помилка). 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про відмову у відведенні  земельних ділянок у власність”
(Ковальов, 33 пункти, 31 заявник) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  відмову  у  відведенні

земельних ділянок у власність” (Ковальов, 33 пункти, 31 заявник).
Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії           О.Шамардін

Секретар комісії В.Дрига


