
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Т  О К О Л  №  55 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

27 вересня 2017 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 

 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С. 

 

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: Представники засобів масової інформації та 

громади міста 

Порядок денний: 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

Владов Родіон Петрович 

 

1. . Про надання Осінцевій Т.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля буд. № 32/4) (інвалід І групи) 
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2. Про надання Полтавцю В.О дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (у 

дворі будинку 14/11) 

3.  Про перехід права оренди земельної ділянки  по вул. Єгорова (біля 

будинку № 26) Пєнєзєва В.С 

4. Про передачу Медведєву О.В. в оренду земельної ділянки по вул. 

Генерала Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5) 

5. Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

будинку № 27), право оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення 

об’єкту торгівлі) 

6.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Олійник, 22 

пункти, 20 ділянок) 

7. Про передачу Тимків Н.Д. у власність земельної ділянки                                    

по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)  

8.  Про передачу Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки                               

по вул. Делегатській, 20  

9. .Про надання дозволу Бондаренку С.Г.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля буд 

№ 24) (учасник бойових дій в зоні АТО)  

10.  Про надання дозволу Бірюкову О В  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:002:0201) (учасник 

бойових дій) 

11. Про надання Кулику І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-

Артемовського (біля буд № 2-б) (учасник  АТО)  

12. Про надання Клименку Б.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-

Артемовського (біля буд № 2) (учасник  АТО)  

13. Про надання Ковальчуку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між вулицями 5-та Лінія та 6-

та Лінія (біля храму Андрія Первозванного  

14. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах (Супрунова , 12 пунктів, 10 ділянок) 

15. Про надання Павлюченку С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (напроти буд. 

№ 3, корп. 1) 

16. Про передачу Климишиній Н.Р. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 110) 

17. Про передачу Заімову А.О. у власність земельної ділянки                               

по вул. Яновського (біля будинку № 26)  

18.  Про надання Матвеєнко І.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги                      

(біля буд. № 18)  
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19.  Про надання ОСББ «Травень» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Юрія Олефіренка, 10 (для розміщення 

житлового будинку) 

20.  Про припинення Єременко Л.В. та Ковальовій Л.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Херсонській, 115/6 (для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд) 

21. Про передачу обласному комунальному навчально-курсовому 

комбінату «Аграрник» земельних ділянок по вул. Ю.Коваленка, 1 (для 

розміщення будівель і споруд навчально-курсового комбінату «Аграрник» 

22. Про передачу ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЛАБАРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ» 

земельних ділянок по вул. Пушкіна, 40/9 та вул. Тобілевича, 24 (для 

розміщення комплексу будівель лабораторних комплексів 

23. Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-та (біля зупинки 

громадського транспорту), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення торгівельного павільйону 

24. Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (на 

зупинці міського  транспорту «Критий ринок»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні (розміщення об’єкту торгівлі) 

25. Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 16/1), право оренди на яку набувається на аукціоні 

26. Про затвердження земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 16-а  

право оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення і експлуатації 

будівель і споруд підприємства) 

27. .Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок (38 

пунктів, 37 ділянок) 

28. Про надання Моці А.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Нестерова (біля буд. 

по тупику Полтавському, 6-а) 

 

СЛУХАЛИ: 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний комісії 

відповідно до листа від 27.09.2017 № 1078 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозицію до порядку денного комісії 

включити наступне питання (додається), а саме: 
про надання Моці А.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Нестерова (біля буд. по тупику 

Полтавському, 6-а) 
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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 27.09.2017 № 1078 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Бєлов В.В., Деркаченко Ю.О. долучилися до роботи постійної комісії. 

*** 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Осінцевій Т.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля буд. № 32/4)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради «Про надання Осінцевій Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля                           

буд. № 32/4)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Полтавцю В.О дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (у 

дворі будинку 14/11)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Полтавцю В.О 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Івана Похитонова (у дворі будинку 14/11)» з встановленням 

терміну оренди на 5 років. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про перехід права оренди земельної ділянки  по вул. Єгорова (біля 

будинку № 26) Пєнєзєва В.С.». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про перехід права оренди 

земельної ділянки  по вул. Єгорова (біля будинку № 26) Пєнєзєва В.С.». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

4. СЛУХАЛИ: 

 Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Медведєву О.В. в оренду земельної ділянки                                      

по вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Медведєву О.В. в 

оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 28, 

корп. 5)» 

Результати голосування: 

«за» – 6; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 1. 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

будинку № 27), право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення 

об’єкту торгівлі) та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

будинку № 27), право оренди на яку набувається на аукціоні». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» (Олійник, 22 

пункти, 20 ділянок). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради ««Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам» (Олійник, 22 пункти, 20 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Тимків Н.Д. у власність земельної ділянки                                           

по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)» та пояснив його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Тимків Н.Д. у 

власність земельної ділянки по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)». 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки                                        

по вул. Делегатській, 20». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради ««Про передачу Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки                                        

по вул. Делегатській, 20». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9 СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання дозволу Бондаренку С.Г.  на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля                       

буд № 24) (учасник бойових дій в зоні АТО). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради  «Про надання дозволу 

Бондаренку С.Г.  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля буд № 24) (учасник бойових дій в 

зоні АТО). 

Результати голосування: 

 «за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання дозволу Бірюкову О В  на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:002:0201) (учасник бойових дій)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу                  

Бірюкову О В  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з кадастровим                                                           

№ 3510100000:02:002:0201) (учасник бойових дій)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Кулику І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського (біля буд 

№ 2-б) (учасник АТО)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення міської ради «Про відмову 

у наданні Кулику І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського (біля буд № 2-б)» 



8 

 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

12. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Клименку Б.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-

Артемовського (біля буд № 2) (учасник  АТО)». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проект рішення міської ради «Про 

відмову у наданні Клименку Б.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Гулака-

Артемовського (біля буд № 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

13. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Ковальчуку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між вулицями 5-та Лінія та 6-

та Лінія (біля храму Андрія Первозванного» та пояснив його основні 

положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради «Про надання Ковальчуку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між вулицями 5-та Лінія та               

6-та Лінія (біля храму Андрія Первозванного» та запросити заявника на 

засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

14. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Супрунова , 12 пунктів, 10 ділянок). 
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Під час розгляду питання Ларін А.С. залишив засідання постійної комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення 

міської ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах» (Супрунова , 12 пунктів, 10 ділянок) та запросити голів 

садових товарист на засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 Ларін А.С. долучився до роботи постійної комісії. 

*** 

 

15. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Павлюченку С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (напроти             

буд. № 3, корп. 1)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Павлюченку С.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (напроти буд. № 3, корп. 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 2. 

Рішення прийнято. 

 

16. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Климишиній Н.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Мінській (біля будинку № 110)». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Климишиній Н.Р. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Мінській (біля будинку                        

№ 110)». 
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Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу Заімову А.О. у власність земельної ділянки по вул. 

Яновського (біля будинку № 26)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Заімову А.О. у 

власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 26)». 

Результати голосування: 

«за» – 5; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 2. 

Рішення прийнято. 

 
 

18. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання Матвеєнко І.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги                           

(біля буд. № 18)». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Матвеєнко І.Л. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 18)». 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«проти» – 0; 

«утримались» – 3. 

Рішення прийнято. 

 

19. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про надання ОСББ «Травень» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Юрія Олефіренка, 10» (для розміщення 

житлового будинку). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

Капітонов С.І. залишив засідання постійної комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання ОСББ 

«Травень» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 

вул. Юрія Олефіренка, 10» та запросити на наступне засідання постійної 

комісії представників ОСББ «Травень» і юридичного управління 

Кіровоградської міської ради. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Капітонов С.І. долучився дороботи постійної комісії. 

*** 

 

20. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про припинення Єременко Л.В. та Ковальовій Л.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Херсонській, 115/6» (для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд) 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення 

Єременко Л.В. та Ковальовій Л.В. права користування земельною ділянкою по 

вул. Херсонській, 115/6». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

21. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу обласному комунальному навчально-курсовому комбінату 

«Аграрник» земельних ділянок по вул. Ю.Коваленка, 1» (для розміщення 

будівель і споруд навчально-курсового комбінату «Аграрник». 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу обласному 

комунальному навчально-курсовому комбінату «Аграрник» земельних ділянок 

по вул. Ю.Коваленка, 1» (для розміщення будівель і споруд навчально-

курсового комбінату «Аграрник». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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22. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про передачу ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЛАБАРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ» 

земельних ділянок по вул. Пушкіна, 40/9 та вул. Тобілевича, 24» (для 

розміщення комплексу будівель лабораторних комплексів). 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ДЕРЖАВНІЙ 

УСТАНОВІ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБАРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ» земельних ділянок по вул. Пушкіна, 

40/9 та вул. Тобілевича, 24» (для розміщення комплексу будівель 

лабораторних комплексів). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

23. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-та (біля зупинки 

громадського транспорту), право оренди на яку набувається на аукціоні 

(розміщення торгівельного павільйону). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відправити на доопрацювання проект рішення міської ради «Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-та (біля зупинки громадського 

транспорту), право оренди на яку набувається на аукціоні. 

2. Рекомендувати заявнику надати на розгляд комісії нову схему 

розміщення земельної ділянки. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

24. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (на зупинці 

міського транспорту «Критий ринок»), право оренди на яку набувається на 

аукціоні» (розміщення об’єкту торгівлі). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (на зупинці міського транспорту 

«Критий ринок»), право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення 

об’єкту торгівлі). 

2. Доручити управлінню містобудуванню та архітектури 

Кіровоградської міської ради повторно опрацювати вищезазначене питання та 

надати виважену відповідь. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

25. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 16/1), право оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення 

торгівельного кіоску). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 16/1), право 

оренди на яку набувається на аукціоні (розміщення торгівельного кіоску). 

Результати голосування: 

«за» – 3; 

«проти» – 0; 

«утримались» –4. 

Рішення не прийнято. 

 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 16/1), право оренди на яку 

набувається на аукціоні (розміщення торгівельного кіоску). 

Результати голосування: 

«за» – 3; 

«проти» – 0; 

«утримались» –4. 

Рішення не прийнято. 
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 Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 16/1), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» та запросити заявника на засідання 

постійної комісії (надати схему розміщення земельної ділянки). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

26. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 16-а  право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення і експлуатації будівель і 

споруд підприємства). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради ««Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 16-а  право оренди на яку 

набувається на аукціоні» 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

27. СЛУХАЛИ: 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської 

ради «Про відмову у наданні дозволів на відведення земел 

ьних ділянок» (38 пунктів, 37 ділянок). 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про відмову у наданні дозволів 

на відведення земельних ділянок» (38 пунктів, 37 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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28.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 буд. по тупику 

Полтавському, 6-а)». 

 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії          В.Дрига 


