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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  46
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

13 липня 2017 року м. Кропивницький

Голова комісії Шамардін О.С.,

Присутні члени комісії:Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Дрига В.В. - секретар комісії,
Гребенчук Ю.Ф.,
Ларін А.С.,

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В.,
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: Ткаченко І. А. - стосовно земельної ділянки
по вул. Суворова, 3,
Решетніков Є.О. за дорученням 
Стучиліної Н.В. - стосовно земельної 
ділянки по вул. Пашутінській 
(у дворі буд. 51-а),
Гончаров  В.З.  -  стосовно  земельної
ділянки по вул. Луганській 
(біля будинку № 2-в),

Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.
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Порядок денний

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

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

у власність земельних ділянок учасникам АТО” (Адаменко)
2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Сулімі  К.О.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Павла
Рябкова (біля будинку № 3)” (житловий будинок) 

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

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО” (Кривошея, 5 заявників)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Іляшенку  Р.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Салганні  Піски  (учасник  АТО)”
(житловий будинок)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Моці А.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  по  пров  Нестерова  (біля  буд  по  тупику
Полтавському, 6-а)” (житловий будинок) 

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Павлик  О.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Салганні  піски  (біля  ділянки
з кадастровим номером 3510100000:45:404:0092)” (житловий будинок)

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

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

Гаражі (дозволи)
9. 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 буд. № 28,
корп. 5) (учасник АТО)”
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10. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Тирличу  О.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 16, корп. 3)
(учасник АТО)” 

11. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Стучиліній  Н.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Пашутінській
(у дворі будинку № 51-а)” 

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

Шкрьобці  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по пров. 3-го Вересня (біля будинку № 1-г)”

13. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання
Яровенку  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по тупику Кар’єрному (біля будинку № 14)”

14. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Яровенку  Ю.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)”

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

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

16. 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”
(для розміщення будівлі торгівлі)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  17.  ,,Про
надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Василя  Нікітіна,  17-г”
(для розміщення будівлі торгівлі)

18. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Гарькавому  О.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній,  7-б”  (для  розміщення
будівлі торгівлі) — знято з розгяду під час формування порядку денного
даного засідання

19. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Кіровоградській обласній організації інвалідів Всеукраїнської організації
інвалідів  ,,Союз  організацій  інвалідів  України”  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Шевченка¸3” (для озеленення та благоустрою території)
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20. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
ФОП  Димурі  М.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) по вул. Полтавській, 45” (для розміщення об’єкту
торгівлі)

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

22. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
Дзьомі  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана  Слободянюка,  213-б”
(для розміщення виробничої бази)

Аукціони (дозволи)
23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (напроти будинку
№ 22-а), право оренди на яку набувається на аукціоні”  (для розміщення
автостоянки)

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

змін  до  договору  оренди  землі  від  12.12.2013  №  46”
(ТОВ  ,,Науково-виробничий  інститут  сучасних  технологій”  -
зміна з ,,18-квартирного будинку” на ,,багатоквартирний”)

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

комісії  відповідно до листа від 12.07.2017 № 369 управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

ВИСТУПИЛИ:
Капітонов  С.І. вніс  пропозицію  з  метою  додаткового  вивчення

виключити з переліку питань пункт 17, а саме: 
17.  Про  надання Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Василя
Нікітіна, 17-г.

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  12.07.2017  №  369  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
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з урахуванням пропозиції виключити з переліку питань пункт 17, а саме: 
17.  Про  надання Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Василя
Нікітіна, 17-г.

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

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам
АТО”  (Адаменко), пояснив  його  основні  положення  та  поінформував
про виїзне засідання комісії на зазначену земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення міської  ради ,,Про передачу  у  власність
земельних ділянок учасникам АТО” (Адаменко). 

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради ,,Про передачу Сулімі К.О. безоплатно у власність земельної
ділянки по вул. Павла Рябкова (біля будинку № 3)” (житловий будинок),
пояснив його основні  положення та  поінформував про виїзне  засідання
комісії на зазначену земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Сулімі  К.О.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Павла  Рябкова
(біля будинку № 3)” (житловий будинок).

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  учасникам  АТО”  (Кривошея,
5 заявників), пояснив його основні положення та поінформував про виїзне
засідання комісії на зазначену земельну ділянку.

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

розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (Кривошея, 5 заявників).

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

Рішення прийнято.

***
Гребенчук Ю.Ф. долучився до засідання комісії.

***

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

міської ради ,,Про надання Іляшенку Р.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні Піски
(учасник АТО)” (житловий будинок), пояснив його основні положення та
поінформував про виїзне засідання комісії на зазначену земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити в наданні Іляшенку Р.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні Піски
(учасник АТО) (житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про надання Моці  А.Ф.  дозволу  на  розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров  Нестерова
(біля  будинку  по  тупику  Полтавському,  6-а)”  (житловий  будинок),
пояснив його основні  положення та  поінформував про виїзне  засідання
комісії на зазначену земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у  надання  Моці  А.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров  Нестерова
(біля будинку по тупику Полтавському, 6-а).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.



7

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

міської ради ,,Про надання Павлик О.А. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні  піски
(біля  ділянки  з  кадастровим  номером  3510100000:45:404:0092)”
(житловий будинок), пояснив його основні положення та поінформував
про виїзне засідання комісії на зазначену земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити в наданні  Павлик О.А.  дозволу  на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні  піски
(біля  ділянки  з  кадастровим  номером  3510100000:45:404:0092)”
(житловий будинок). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. 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  буд  №  80)”  (житловий  будинок), пояснив  його  основні
положення,  оголосив  зауваження  управління  містобудування  та
архітектури  Кіровоградської  міської  ради  та  поінформував  про  виїзне
засідання комісії на зазначену земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  в наданні  Шульзі  В.Т.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького
(напроти буд № 80).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

СЛУХАЛИ:
Шамардін  О.С.  запропонував  доручити  управлінню  земельних

відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища  вивчити
питання щодо  використання вищезазначених вільних  земельних ділянок
для  забезпечення   членів  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної
операції відповідно до черги на отримання земельних ділянок учасниками
та  членами  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної  операції  на
території м. Кропивницького.
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ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного  середовища  вивчити  питання  щодо  використання  вільних
земельних  ділянок  по  пров  Нестерова  (біля  буд  по  тупику
Полтавському,  6-а),  по  вул.  Салганні  піски (біля  ділянки з  кадастровим
номером  3510100000:45:404:0092),  по  вул.  Кропивницького
(напроти  буд  № 80) для  забезпечення  членів  сімей  загиблих  учасників
антитерористичної операції відповідно до  черги на отримання земельних
ділянок  учасниками  та  членами  сімей  загиблих  учасників
антитерористичної операції на території м. Кропивницького.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Ткаченко І.А. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Суворова
(біля  будинку  №  3)”  (житловий  будинок) та  пояснив  його  основні
положення.
ВИСТУПАЛИ:

Ткаченко  І.А.  пояснила  присутнім  з  якою  метою  передбачають
використати  земельну  ділянку  щодо  якої  звернулись  до  міської  ради
та відповіла на питання комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

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

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

9. 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)”, пояснив  його  основні
положення  та  поінформував  про  виїзне  засідання комісії  на  зазначену
земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Відмовити у наданні Ліподату С.В. дозволу на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова
(біля будинку № 28, корп. 5) (учасник АТО).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Вокзальній
(біля  будинку  №  16,  корп.  3)  (учасник  АТО)”, пояснив  його  основні
положення  та  поінформував  про  виїзне  засідання комісії  на  зазначену
земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відтермінувати  розгляд  проекту
рішення міської ради ,,Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3) (учасник АТО)”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Стучиліній  Н.В.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Пашутінській (у дворі будинку № 51-а)”. 
ВИСТУПАЛИ:

Решетніков Є.О. як представник Стучиліній Н.В. відповів на питання
комісії.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відтермінувати  розгляд  проекту
рішення  міської  ради ,,Про  надання  Стучиліній  Н.В.  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Пашутінській (у дворі будинку № 51-а)”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

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

міської ради ,,Про надання Шкрьобці В.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по пров.  3-го  Вересня
(біля будинку № 1-г)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Шкрьобці В.В.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по пров. 3-го Вересня (біля будинку № 1-г)”.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Яровенку О.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по тупику Кар’єрному
(біля будинку № 14)”  та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради  ,,Про надання Яровенку О.В.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по тупику Кар’єрному (біля будинку № 14)”. 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Яровенку  Ю.В.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Луганській  (біля  будинку  №  2-в)”  та  пояснив  його  основні
положення.

ВИСТУПИЛИ:
Гончаров В.З. надав пояснення та відповів на питання комісії  щодо

відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Розглянути  на  виїзному  засіданні  комісії  питання  про  надання

Яровенку  Ю.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
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відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в).
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

15. 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.  Євгена
Маланюка,  9-б”  (для  розміщення  будівлі  торгівлі) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Маланюка,  9-б”
(надати довідку про стан сплати орендної плати).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

16. 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”  (для  розміщення  будівлі  торгівлі) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Алієвій  С.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Холодноярській,  72-б”
(для  розміщення  будівлі  торгівлі) (надати  довідку  про  стан  сплати
орендної плати).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

17.    
Питання ,,Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Василя
Нікітіна,  17-г” (для  розміщення  будівлі  торгівлі)  знято  з  розгляду  при
формуванні порядку денного даної комісії. 
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18. СЛУХАЛИ:
Владова  Р.П.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради ,,Про  надання Гарькавому  О.Ю.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Соборній, 7-б” (для розміщення будівлі торгівлі) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Гарькавому  О.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній,  7-б”  (для  розміщення
будівлі торгівлі) (надати довідку про стан сплати орендної плати).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Кіровоградській обласній організації інвалідів
Всеукраїнської організації інвалідів ,,Союз організацій інвалідів України”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  по  вул.  Шевченка¸  3”  (для  озеленення  та  благоустрою
території), пояснив його основні положення та поінформував про виїзне
засідання комісії на зазначену земельну ділянку.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити в  наданні Кіровоградській  обласній  організації  інвалідів

Всеукраїнської організації інвалідів ,,Союз організацій інвалідів України”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Шевченка¸ 3.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

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

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Питання  про  надання ФОП  Димурі  М.М.  дозволу  на  розроблення

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості)  по вул.  Полтавській,  45
розглянути на виїзному засіданні комісії.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про надання ФОП Слободі  Н.С.  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1”
(для розміщення магазину) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Питання  про  надання ФОП  Слободі  Н.С.  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1
розглянути на виїзній комісії.

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Дзьомі С.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана
Слободянюка, 213-б” (для розміщення виробничої бази) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

Дзьомі  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана  Слободянюка,  213-б”
(для розміщення виробничої бази). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній
(напроти будинку № 22-а), право оренди на яку набувається на аукціоні”
(для  розміщення  автостоянки), пояснив  його  основні  положення  та
повідомив  про  зауваження  управління  містобудування  та  архітектури
Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Розглянути  за  наявності  висновку  Кіровоградського  відділу  поліції

ГУНП  в  Кіровоградській  області  проект  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (напроти будинку
№ 22-а), право оренди на яку набувається на аукціоні”  (для розміщення
автостоянки).

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради  ,,Про внесення змін до договору оренди землі від 12.12.2013
№ 46”  (ТОВ ,,Науково-виробничий інститут сучасних технологій”  -
зміна з ,,18-квартирного будинку” на ,,багатоквартирний”) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  внесення  змін  до
договору оренди землі від 12.12.2013 № 46” (ТОВ ,,Науково-виробничий
інститут  сучасних  технологій”  -  зміна  слів  з  ,,18-квартирного
будинку” на - ,,багатоквартирного будинку”). 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії  О.Шамардін

Секретар комісії   В.Дрига


