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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  49
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

09 серпня 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: Пидорич В.О. - заступник начальника 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища - начальник відділу 
земельних відносин 
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: Торбенко О.А. - щодо земельної ділянки 
по вул. Скульського (біля буд. № 47),

Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій
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Порядок денний
Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища Пидорич В.О.

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

власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Криворіг,  6  пунктів,
4 заявники)

Приватний сектор, передача
2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Гершкулу М.П. у власність земельної ділянки по вул. Карусельній, 21-б”
Учасники АТО (приватний сектор дозволи)
3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Торбенку  О.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Скульського (біля буд. № 47)”

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

Гавришу  С.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Філатова, 74” (вільна)

5. Про  розгляд  звернення  Ради  голів  ОСББ в  м.  Кропивницькому
від 27.07.2017 № 8 та від 04.08.2017 № 9 щодо призупинення рішень про
передачу  земельних  ділянок,  які  входять  до  складу  прибудинкових
територій об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

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

Матвеєнку  І.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля  буд.  №  18)”
(вільна)

Гаражі (передача)
7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Сибірцеву  В.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Академіка Корольова, 24-а”

Оренда (дозволи)
8. 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”
(виробнича база) (повторно)

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

ФОП Тишковець Н.І. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 3”
(автогаражі, перехід права від ТОВ ,,ПВІ ,,Агропроект”)
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10. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ПП  ,,ОНЛАЙН-БУД-КІРОВОГРАД”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Руслана Слободянюка, 213-г” (виробнича база)

11. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу
ТОВ  фірма  ,,КУРТАЖ”  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Севастопольській,  9-б”  (адміністративно-виробничі
приміщення)

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

договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому” (Шевченко,
16 пунктів, 13 заявників)

13. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Шеховцовій Б.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 3”
(торгівельно-побутовий комплекс)

14. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Тдв  фірма  ,,Меблі”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Яновського, 104” (літній майданчик)

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

Волобуєвій  Т.Ф.  та  Колісніченко  Л.Ф.  права  користування  земельною
ділянкою по вул. Яновського, 157” (аптечний кіоск)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
Національному банку України права постійного користування земельною
ділянкою по вул. Віктора Чміленка” (для розміщення та обслуговування
ТП-РП, добровільна відмова)

Постійне користування (передача)
17. Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про надання

Кіровоградській  обласній  організації  Національної  спілки  художників
України  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  12-а”
(виробнича база)

Зміна цільового призначення (затвердження)
18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну

Кріпак І.Г. цільового призначення земельної ділянки по вул. Острівській”
(з будівництва та обслуговування житлового будинку на будівництво
та обслуговування будівель торгівлі)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Богун  О.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Жуковського, 2-б” (з будівництва та обслуговування житлового
будинку на об’єкт торгівлі)
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20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  зміну  Гай-Воронському  Д.О.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Архітектора  Паученка,  113”  (з  ведення  особистого
селянського  господарства  на  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку)

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

затвердження земельної  ділянки по вул.  Євгена  Тельнова  (біля  зупинки
громадського  транспорту  напроти  АС  №  2),  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі)

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 102),
право оренди на яку набувається на аукціоні” (пункт прийому вторинної
сировини)

23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (напроти будинку № 11),
право оренди на яку набувається на аукціоні” (пункт прийому вторинної
сировини)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Куроп’ятникова  (біля  входу  до
Кіровоградської виправної колонії № 6), право оренди на яку набувається
на аукціоні” (об’єкт торгівлі)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля магазину
АТБ), право оренди на яку набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (напроти зупинки
міського транспорту ,,Автовокзал”), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (торгівельний павільйон)

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля буд. № 24-в), право
оренди на яку набувається на аукціоні” (комп’ютерний зал)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС ,,БРСМ”),
право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (розміщення  та
експлуатації  будівель  і  споруд,  додаткових транспортних послуг  та
додаткових операцій)

Аукціони (затвердження)
29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про

затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул. Героїв України (біля магазину ,,Копілка”) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”
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(кіоск  по  реалізації  сортового  насіння  овочевих,  баштанних  та
кормових культур)

Викуп (дозволи)
30. Про погодження проекту  рішення міської  ради ,,Про надання

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул.  Генерала  Родимцева  (біля  зупинки  міського  транспорту)”
(торгівельний павільйон)

31. Про погодження проекту  рішення міської  ради  ,,Про надання
дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Короленка, 2-в” (комплекс дорожнього сервісу)

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

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 908” (,,Про
поновлення  ФОП  Обійдихаті  С.П.  договору  оренди  землі  по  вул.
Андріївській, 16-а”)  (зменшення ставки орендної плати з 6 % на 5 %)

33. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про внесення
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03.03.2009 року № 1793”
(,,Про затвердження матеріалів вибору місця розташування та надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  по  вул.  Гоголя,  80-ж”)  (Фоменко,  продовження  терміну  дії
дозволу на розроблення проекту землеустрою)

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

комісії відповідно до листа від 07.08.2017 № 906 та управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

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  07.08.2017  №  906  управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

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

Рішення прийнято.

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

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

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

земельних ділянок учасникам АТО” (Криворіг, 6 пунктів, 4 заявники).
Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Гершкулу М.П. у власність земельної ділянки
по вул. Карусельній, 21-б” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Гершкулу М.П.

у власність земельної ділянки по вул. Карусельній, 21-б”.
Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Торбенку О.А. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Скульського (біля
буд. № 47)” та пояснив його основні положення. Одночасно поінформував
присутніх, що зазначена земельна ділянка рішенням міської ради надана.
ВИСТУПИЛИ:

Торбенко О.А. відповів на питання присутніх.
Шамардін  О.С.  запропонував  Пидоричу  В.О.  в  індивідуальному

порядку вирішити зазначене питання.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

***
Гребенчук О.С. долучився до засідання комісії.

***

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

міської ради ,,Про надання Гавришу С.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Філатова,  74”
(вільна) 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 Гавришу С.М.

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Філатова, 74” (вільна).

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

5. СЛУХАЛИ:
Капітонова С.І., який запропонував розглянути  звернення Ради голів

ОСББ в м. Кропивницькому від 27.07.2017 № 8 та від 04.08.2017 № 9 щодо
призупинення  рішень  про  передачу  земельних  ділянок,  які  входять  до
складу  прибудинкових  територій  об’єднання  співвласників
багатоквартирних будинків.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити  юридичному  управлінню  Кіровоградської  міської  ради
розглянути  звернення  Ради  голів  ОСББ  в  м.  Кропивницькому  від
27.07.2017  № 8  та  від  04.08.2017  № 9  щодо  призупинення  рішень  про
передачу  земельних  ділянок,  які  входять  до  складу  прибудинкових
територій об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та надати
юридичний висновок стосовно зазначеного питання на комісію.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Матвеєнку І.Л. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля
буд. № 18)” (вільна) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Матвеєнку І.Л.

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 18)” (вільна).

Результати голосування:
„за” – 0,

„утримались” – 5,
Рішення не прийнято.
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7. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О.,  який ознайомив членів комісії  з проектом рішення

міської  ради ,,Про  надання  Сибірцеву  В.В.  безоплатно  у  власність
земельної  ділянки  по  вул.  Академіка  Корольова,  24-а”  та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про надання Сибірцеву В.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Академіка
Корольова, 24-а”. 

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

Рішення прийнято.

8. СЛУХАЛИ:
Пидорича В.О.,  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”  (виробнича  база)  (повторно) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Дзьомі  С.В.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  по  вул.  Руслана  Слободянюка,  213-б”  (виробнича  база)
(повторно).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ФОП  Тишковець  Н.І.  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Аджамській, 3” (автогаражі, перехід права від ТОВ ,,ПВІ
,,Агропроект”) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ФОП
Тишковець  Н.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Аджамській,  3”
(автогаражі, перехід права від ТОВ ,,ПВІ ,,Агропроект”).

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

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

міської ради ,,Про передачу ПП ,,ОНЛАЙН-БУД-КІРОВОГРАД” в оренду
земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 213-г” (виробнича база)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу ПП ,,ОНЛАЙН-
БУД-КІРОВОГРАД”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана
Слободянюка, 213-г” (виробнича база).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ фірма ,,КУРТАЖ” в оренду земельної
ділянки  по  вул.  Севастопольській,  9-б”  (адміністративно-виробничі
приміщення) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  фірма
,,КУРТАЖ” в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Севастопольській,  9-б”
(адміністративно-виробничі приміщення).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок
по м. Кропивницькому”  (Шевченко, 16 пунктів, 13 заявників), пояснив
його основні положення, повідомив, що на виконання доручення комісії
заявники, окрім Дзюбак Н.А. (пункт 6 зазначеного рішення) надали фото
об’єктів.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд пункту 1  проекту
рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних
ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:

,,1.  Поновити  Шевченко  Юлії  Валеріївні  договір  оренди  землі
від  04.07.2012  №  447  (державна  реєстрація  від  21.08.2012
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№ 351010004001109) строком на 25 років по вул. Генерала Родимцева, 92-г
(кадастровий  №  3510100000:44:343:0001)  загальною  площею  0,4332  га
(4332,08 кв.м.) (у тому числі по угіддях: 0,4332 га – землі під промисловою
забудовою)  за  рахунок  земель  промисловості,  транспорту,  зв’язку,
енергетики,  оборони  та  іншого  призначення,  укладений  на  підставі
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24.02.2011  р.  №  290  для
розміщення виробничої бази.

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 № 3510100000:44:343:0001) по вул. Генерала Родимцева, 92-г
загальною площею 0,4332 га для розміщення виробничої бази.”  (надати
фотографію з підтвердженням адреси). 

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

Рішення прийнято.

Погодити  пункт  2  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:

,,2. Поновити Конопльовій Людмилі Андріївні договір оренди землі
від  08.06.2012  №  403  (державна  реєстрація  від  15.08.2012  №
351010004001062)  строком  на  10  років  по  вул.  Космонавта  Попова,  13,
корп. 1 (кадастровий № 3510100000:37:316:0117) для розміщення перукарні
загальною площею 0,0048 га (у тому числі по угіддях: 0,0048 га – землі під
громадською  забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови,  укладений  на  підставі  рішення  Кіровоградської  міської  ради  
від 27.01.2011 № 173.

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
(кадастровий № 3510100000:37:316:0117) по вул. Космонавта Попова, 13,
корп. 1 загальною площею 0,0048 га для розміщення перукарні.”

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

Рішення прийнято.

Погодити  зі  змінами  в  частині  строку  оренди  та  розміру  орендної
плати пункт 3  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення договорів
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оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, викласти в наступній
редакції, а саме:

,,3. Поновити Дяденко Катерині Олексіївні договір оренди землі від
04.07.2012 № 451 (державна реєстрація від 28.08.2012 № 351010004001121)
строком на 5 років по вул. Генерала Жадова (біля будинку по вул. Героїв
Сталінграда, 26) (кадастровий № 3510100000:37:335:0030) для розміщення
торговельного павільйону загальною площею 0,0035 га (у тому числі по
угіддях: 0,0035 га – землі під громадською забудовою) за рахунок земель
житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі  рішення
Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 995.

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
(кадастровий №  3510100000:37:335:0030)  по  вул.  Генерала  Жадова  (біля
будинку по вул. Героїв Сталінграда, 26) загальною площею 0,0035 га для
розміщення торговельного павільйону.”

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

Рішення прийнято.

Погодити  зі  змінами  в  частині  строку  оренди  пункт  4  проекту
рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних
ділянок по м. Кропивницькому”, викласти в наступній редакції, а саме:

4. Поновити фізичній особі-підприємцю Чубенко Валентині Петрівні
договір оренди землі від 01.08.2012 (державна реєстрація від 17.08.2012  
№  351010004001104)  строком  на  5  років  по  вул.  Бєляєва,  3-а  для
розміщення торговельного павільйону загальною площею 0,0024 га (у тому
числі по угіддях: 0,0024 га – землі під громадською забудовою) за рахунок
земель житлової та громадської забудови, укладений на підставі рішення
Кіровоградської міської ради від 24.04.2012 № 480.

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

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

Рішення прийнято.

Погодити  пункт  5  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:

,,5.  Поновити  фізичній  особі-підприємцю  Малому  Анатолію
Валентиновичу  договір  оренди  землі  від  04.09.2012  №  510  (державна
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реєстрація  від  06.11.2012  №  351010004001264)  строком  на  5  років
по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  аптеки)  (кадастровий
№  3510100000:37:329:0042)  для  розміщення  кіоска  по  ремонту  взуття
загальною площею 0,0004 га (у тому числі по угіддях: 0,0004 га – землі під
громадською  забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від
24.02.2011 № 286.

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 № 3510100000:37:329:0042) по вул. Космонавта Попова (біля
аптеки) загальною площею 0,0004 га для розміщення кіоска по ремонту
взуття.”

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

Рішення прийнято.

Зняти  з  розгляду  пункт  6  проекту  рішення  міської  ради ,,Про
поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”,
а саме:

,,6. Поновити Дзюбак Наталії Анатоліївні договір оренди землі від
10.04.2012 № 336 (державна реєстрація від 07.05.2012 № 351010004000511)
строком  на  10  років  по  вул.  Преображенській,  16-г  (кадастровий  №
3510100000:29:272:0018)  для  розміщення  магазину  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 27.10.2011 № 979.

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
(кадастровий  № 3510100000:29:272:0018)  по  вул.  Преображенській,  16-г
загальною площею 0,0039 га для розміщення магазину.”

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

Рішення прийнято.

Погодити  зі  змінами  в  частині  розміру  орендної  плати  пункт  7
проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди
земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
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,,7.  Поновити  Манжулу  Павлу  Вікторовичу  договір  оренди  землі  
від  13.09.2012  №  518  (державна  реєстрація  від  14.09.2012
№  351010004001165)  строком  на  5  років  по  вул.  Вокзальній,  37/16
(кадастровий № 3510100000:29:174:0074) для розміщення офісу-магазину
загальною площею 0,0197 га (у тому числі по угіддях: 0,0197 га – землі під
громадською  забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від
26.06.2012 № 1867.

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. Вокзальній, 37/16 (кадастровий № 3510100000:29:174:0074) загальною
площею 0,0197 га для розміщення офісу-магазину.”

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

Рішення прийнято.

Погодити зі змінами в частині строку оренди пункт 8 проекту рішення
міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних  ділянок
по м. Кропивницькому”, а саме:

,,8. Поновити Масаликіну Анатолію Івановичу договір оренди землі
від  30.12.2011  №  421  (державна  реєстрація  від  16.02.2012
№  351010004000382)  строком  на  10  років  по  вул.  Вокзальній,  33
(кадастровий  №  3510100000:29:174:0028)  для  розміщення  магазину
загальною площею 0,0032 га (у тому числі по угіддях: 0,0032 га – землі під
громадською  забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови,  укладений  на  підставі  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 27.10.2011 № 995.

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.  Вокзальній,  33  (кадастровий  №  3510100000:29:174:0028)  для
розміщення магазину.”

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

Рішення прийнято.

Погодити  пункт  9  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
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,,9. Поновити Мартиновій Людмилі Миколаївні договір оренди землі
від  06.09.2011  №  130  (державна  реєстрація  від  22.12.2011
№  351010004000302)  строком  на  5  років  по  бульвару  Студентському,  7
(кадастровий № 3510100000:28:185:0027) для розміщення магазину-ательє
загальною площею 0,0093 га (у тому числі по угіддях: 0,0093 га – землі під
громадською  забудовою)  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської
забудови,  укладений  на  підставі  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 27.01.2011 № 176.

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  бульвару  Студентському,  7  (кадастровий
№ 3510100000:28:185:0027) для розміщення магазину-ательє.”

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

Рішення прийнято.

Погодити пункт 10  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:

,,10. Поновити Малому підприємству ,,КЕДР” у формі товариства з
обмеженою відповідальністю договір оренди землі від 05.06.2012 № 393
(державна  реєстрація  від  11.07.2012  №  351010004000812)  строком
на  5  років  по  вул.  Євгена  Маланюка,  19  (кадастровий
№  3510100000:20:135:0050)  для  розміщення  виробничих  приміщень
загальною площею 1,8386 га (у тому числі по угіддях: 1,8386 га – землі під
промисловою  забудовою)  за  рахунок  земель  промисловості,  транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, укладений на підставі
рішення Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 993.

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.  Євгена  Маланюка,  19  (кадастровий
№ 3510100000:20:135:0050) для розміщення виробничих приміщень.”

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

Рішення прийнято.

Погодити пункт 11  проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:
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,,11.  Поновити  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю
,,ЄВРОСТЕНД”  договір  оренди  землі  від  22.08.2012  №  505  (державна
реєстрація  від  29.08.2012  №  351010004001126)  строком  на  5  років
по вул. Добровольського, 2 (кадастровий № 3510100000:06:072:0027) для
розміщення виробничої бази загальною площею 0,6522 га (у тому числі по
угіддях: 0,6522 га – землі під промисловою забудовою) за рахунок земель
промисловості,  транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони  та  іншого
призначення, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради
від 22.08.2012 № 505.

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.  Добровольського,  2  (кадастровий
№ 3510100000:06:072:0027) для розміщення виробничої бази.”

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

Рішення прийнято.

Погодити  зі  змінами  в  частині  розміру  орендної  плати  пункт  12
проекту  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди
земельних ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:

,,12.  Поновити  Кутулупенку  Олександру  Миколайовичу  договір
оренди землі  від  22.03.2012  № 204 (державна  реєстрація  від  17.04.2012
№  351010004000483)  строком  на  10  років  на  розі  вулиць  Генерала
Родимцева  та  Ялтинської  (кадастровий  №  3510100000:35:318:0008)  для
розміщення торгівельного кіоску та літнього майданчика кафе загальною
площею  0,0054  га  (у  тому  числі  по  угіддях:  0,0054  га  –  землі
під  громадською забудовою)  за  рахунок земель житлової  та  громадської
забудови, укладений на підставі рішення Кіровоградської міської ради від
29.03.2011 № 417.

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  на  розі  вулиць  Генерала  Родимцева  та  Ялтинської  (кадастровий
№  3510100000:35:318:0008)  для  розміщення  торгівельного  кіоску  та
літнього майданчика кафе.

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

Рішення прийнято.
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Погодити  зі  зміною  в  частині  строку  оренди пункт  13  проекту
рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  договорів  оренди  земельних
ділянок по м. Кропивницькому”, а саме:

,,13.  Поновити  фізичній  особі-підприємцю  Янковській  Наталії
Миколаївні  договір  оренди  землі  від  11.06.2012  №  405  (державна
реєстрація  від  26.02.2012  №  351010004000730)  строком  на  5  років
по вул. Євгена Тельнова, 12 (кадастровий № 3510100000:32:274:0037) для
розміщення  магазину  загальною  площею  0,0036  га  (у  тому  числі  по
угіддях: 0,0036 га – землі під громадською забудовою) за рахунок земель
житлової  та  громадської  забудови,  укладений  на  підставі  рішення
Кіровоградської міської ради від 02.02.2012 № 1269.

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,  12  (кадастровий
№ 3510100000:32:274:0037) для розміщення магазину.”

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

Рішення прийнято.
13.СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської  ради ,,Про  поновлення  Шеховцовій  Б.В.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка,  3”  (торгівельно-побутовий
комплекс) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про поновлення Шеховцовій
Б.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка,  3”
(торгівельно-побутовий  комплекс)  з  встановленням  терміну  оренди
на  5  років  та  розміру  орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  Тдв  фірма  ,,Меблі”  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Яновського,  104”  (літній  майданчик) та
пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення  Тдв
фірма  ,,Меблі”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського,
104”  (літній майданчик) з встановленням терміну оренди на 5 років та
розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про припинення Волобуєвій Т.Ф. та Колісніченко Л.Ф. права
користування земельною ділянкою по вул.  Яновського,  157”  (аптечний
кіоск) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення
Волобуєвій  Т.Ф.  та  Колісніченко  Л.Ф.  права  користування  земельною
ділянкою по вул. Яновського, 157” (аптечний кіоск). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  припинення  Національному  банку  України  права
постійного користування земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка”
(для  розміщення  та  обслуговування  ТП-РП,  добровільна  відмова) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  припинення
Національному банку України права постійного користування земельною
ділянкою по вул. Віктора Чміленка” (для розміщення та обслуговування
ТП-РП, добровільна відмова).

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

Рішення прийнято.
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17.СЛУХАЛИ:
Пидорич  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради ,,Про  надання  Кіровоградській  обласній  організації
Національної  спілки  художників  України  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної
ділянки  по  вул.  Короленка,  12-а”  (виробнича  база) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Кіровоградській
обласній організації Національної спілки художників України дозволу на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
меж земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а” (виробнича база). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  зміну  Кріпак  І.Г.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Острівській”  (з  будівництва  та  обслуговування
житлового  будинку  на  будівництво  та  обслуговування  будівель
торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити   проект  рішення  міської  ради ,,Про  зміну  Кріпак  І.Г.
цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Острівській”
(з будівництва та обслуговування житлового будинку на будівництво
та обслуговування будівель торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

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

міської  ради ,,Про  зміну  Богун  О.В.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Жуковського,  2-б”  (з  будівництва  та  обслуговування
житлового  будинку  на  об’єкт  торгівлі) 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  зміну  Богун  О.В.  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Жуковського,  2-б”  (з  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку на об’єкт торгівлі). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  зміну  Гай-Воронському  Д.О.  цільового  призначення
земельної  ділянки  по  вул.  Архітектора  Паученка,  113”  (з  ведення
особистого  селянського  господарства  на  будівництва  та
обслуговування житлового будинку) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  зміну
Гай-Воронському  Д.О.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул.  Архітектора Паученка,  113” (з  ведення особистого селянського
господарства на будівництва та обслуговування житлового будинку) 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Тельнова (біля зупинки громадського транспорту напроти АС № 2), право
оренди на яку набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Зняти з  розгляду  проект рішення міської  ради  ,,Про затвердження
земельної  ділянки по  вул.  Євгена  Тельнова  (біля  зупинки  громадського
транспорту  напроти  АС  №  2),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (будівлі торгівлі).

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” – 1,
„утримались” – 1,

Рішення не прийнято.
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Погодити проект рішення міської ради ,,Про затвердження земельної
ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля зупинки громадського транспорту
напроти АС № 2), право оренди на яку набувається на аукціоні”  (будівлі
торгівлі).

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(біля  будинку  №  102),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(пункт прийому вторинної сировини), пояснив його основні положення
та поінформував про негативний висновок управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про затвердження земельної
ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 102),  право оренди на яку
набувається на аукціоні” (пункт прийому вторинної сировини).

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 3,
Рішення не прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова
(напроти будинку № 11),  право оренди на  яку набувається на аукціоні”
(пункт прийому вторинної сировини) пояснив його основні положення
та поінформував про негативний висновок управління містобудування та
архітектури Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради  ,,Про затвердження земельної
ділянки по вул.  Волкова (напроти будинку № 11),  право оренди на  яку
набувається на аукціоні” (пункт прийому вторинної сировини). 

Результати голосування:
„за” – 2,

„утримались” – 3,
Рішення не прийнято.



21

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова
(біля входу до Кіровоградської виправної колонії № 6), право оренди на
яку набувається на аукціоні”  (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля входу до Кіровоградської виправної
колонії  №  6),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (об’єкт
торгівлі). 

Результати голосування:
„за” – 4,

„утримались” – 1,
Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Тельнова  (біля  магазину  АТБ),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (будівлі торгівлі) пояснив його основні положення та повідомив,
що  управління  містобудування  та  архітектури  рекомендує  надати
погодження патрульної поліції щодо піднятого питання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

земельної  ділянки по  вул.  Євгена  Тельнова  (біля  магазину  АТБ),  право
оренди на яку набувається на аукціоні” (будівлі торгівлі). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Тельнова  (напроти  зупинки  міського  транспорту  ,,Автовокзал”),  право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (торгівельний  павільйон) та
пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки по вул.  Євгена Тельнова (напроти зупинки міського транспорту
,,Автовокзал”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торгівельний павільйон). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„утримались” – 2,
Рішення не прийнято.

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля
буд.  №  24-в),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(комп’ютерний зал) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Зняти  з  розгляду  з  метою  уточнення  змісту  (в  частині  земельної

ділянки) призначення  проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки по вул. Волкова (біля буд. № 24-в), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (комп’ютерний зал). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про затвердження земельної  ділянки по вул.  Полтавській
(біля  АЗС  ,,БРСМ”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(розміщення  та  експлуатації  будівель  і  споруд,  додаткових
транспортних послуг та додаткових операцій), пояснив його основні
положення  та  поінформував  щодо  відсутності  висновку  управління
містобудування та архітектури.

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

ділянки  по  вул.  Полтавській  (біля  АЗС ,,БРСМ”),  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (розміщення та експлуатації будівель і споруд,
додаткових транспортних послуг та додаткових операцій).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження проекту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах
(земельних торгах)  по вул.  Героїв України (біля  магазину ,,Копілка”)  та
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні
торги окремим лотом”  (кіоск по реалізації сортового насіння овочевих,
баштанних та кормових культур) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про затвердження проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Героїв України
(біля магазину ,,Копілка”) та включення до Переліку земельної ділянки,
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (кіоск по реалізації
сортового насіння овочевих, баштанних та кормових культур). 

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про надання  дозволу  на  проведення експертної  грошової
оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева  (біля  зупинки
міського транспорту)” (торгівельний павільйон) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного  середовища  Кіровоградської  міської  ради  звернутися  до
управління  архітектури  та  містобудування  щодо  надання  висновку
стосовно зазначеного питання.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про надання  дозволу  на  проведення експертної  грошової
оцінки земельної ділянки по вул. Короленка, 2-в”  (комплекс дорожнього
сервісу) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  ,,Про

надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної
ділянки по вул. Короленка, 2-в” (комплекс дорожнього сервісу).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 07.04.2017 р. № 908” (,,Про поновлення ФОП Обійдихаті С.П. договору
оренди землі по вул.  Андріївській,  16-а”)   (зменшення ставки орендної
плати з 6 % на 5 %) 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  р.  №  908”
(,,Про  поновлення  ФОП Обійдихаті  С.П.  договору  оренди землі  по  вул.
Андріївській, 16-а”)  (зменшення ставки орендної плати з 6 % на 5 %).

Результати голосування:
„за” – 0,

„утримались” – 5,
Рішення не прийнято.
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33. СЛУХАЛИ:

Пидорича В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської ради ,,Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від  03.03.2009  року  №  1793”  (,,Про  затвердження  матеріалів  вибору
місця  розташування  та  надання  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Гоголя,  80-ж”)
(Фоменко,  продовження  терміну  дії  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити за виключенням пункту 2 проект рішення міської ради ,,Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03.03.2009 року
№ 1793” (,,Про затвердження матеріалів вибору місця розташування та
надання  дозволу  на  розроблення  проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Гоголя, 80-ж”) (Фоменко, продовження терміну
дії дозволу на розроблення проекту землеустрою). 

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

Рішення прийнято.

Голова комісії  О.Шамардін

Секретар комісії            В.Дрига


