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ПРОЕКТ 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  №  58 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

13 жовтня 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: Деркаченко Ю.О., 

Бєлов В.В., 
 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Кіровоградської міської 

ради, 
 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради, 
  

Присутні: Мамченко А.А. – щодо земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку 22, корп. 1), 

Подружжя Зосімових - щодо земельної 

ділянки по вул. Кропивницького  

(напроти житлового будинку № 14), 

Нечипоренку В.В. - щодо земельної 

ділянки по вул. Гагаріна 

(біля будинку № 12), 
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Донченко А.Д. – представник заявника 

щодо земельної ділянки по  

вул. Кропивницького  

(біля будинку № 7 корп. 1), 
 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Владов Р.П. 
 

Гаражі (дозволи)  

1. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Мамченку А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 22, корп. 1)» 

2. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького (напроти житлового будинку № 14)» 

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Нечипоренку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)»   

4. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Осіпенку А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)»   

Учасники АТО (дозволи) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Малику С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Інгульська (між будинками № 50 та № 52)» 

(для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд) 

Приватний сектор, дозволи 

6. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам міста» (Цуркан, 8 пунктів, 7 ділянок) 

Учасники АТО (передача) 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Гур’янову Ф.І. у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му, 14» 

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд) 

8. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Римаренку О.В. у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му» 

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд) 
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9. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Ходоровському В.Л. у власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 47» 

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд) 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Грачу А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського 

(біля будинку № 42)» (для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд) 

11. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Дітківському М.В. у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева 

та Степняка – Кравчинського» (для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд) 

Приватний сектор (передача) 

12. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

у власність земельних ділянок громадянам» (Левченко, 18 пунктів, 16 ділянок) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Скоку С.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)»  

14. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

Галушку А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Лінія 7-а»  

Гаражі (передача) 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Бєлявському В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова, 24-а)» (товариство автолюбителів «Дружба», ділянка № 491) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про передачу 

Супруненко В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова, 24-а» (товариство автолюбителів «Дружба», ділянка № 453) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

17. Про погодження проекту рішення міської ради «Про зміну 

ПП «ЛАЙТНІНГ-КІР» цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 

та вул. Полтавській, 32)» (з «будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку») 

Аукціони (дозволи) 

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (розміщення нежитлового приміщення) 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (розміщення нежитлового приміщення») 
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20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (розміщення літнього майданчика (об’єкт 

торгівлі) 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського транспорту), 

право оренди на яку набувається на аукціоні» (розміщення торгівельного 

павільйону)  

Аукціони (затвердження) 

22. 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. Соборній 

(біля будинку № 26) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі) 

23. 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. Гоголя, 95/46 та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку) 

Викуп (дозволи) 

24. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 16-г» (розміщення магазину)   

25. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Покровській, 50» (розміщення виробничої бази)   

26. Про погодження проекту рішення міської ради «Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 5» (об’єкт торгівлі)   

Інші питання  

27. Про розгляд заяви Швець Р.Ю. щодо рішення Кіровоградської 

міської ради від 04.09.2017 № 1075 «Про відмову у зменшенні орендної плати» 

 

СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до листа від 13.10.2017 № 1169 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 
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відповідно до листа від 13.10.2017 № 1169 управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища.  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Мамченку А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 22, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Мамченко А.А. відповів на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання Мамченку А.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 22, корп. 1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (напроти  

житлового будинку № 14)» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Подружжя Зосімових відповіли на питання членів комісії. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (напроти  житлового будинку № 14)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна 

(біля будинку № 12)» та пояснив його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 

 Нечипоренко В.В. відповіли на питання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна 

(біля будинку № 12)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Осіпенку А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 7, корп. 1)» та пояснив його основні положення. 

ВИСТУПИЛИ: 

 Донченко А.Д. відповів на питання членів комісії. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд проекту рішення міської 

ради «Про надання Осіпенку А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

будинку № 7, корп. 1)» (надати погодження з сусідніми землевласниками). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Малику С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Інгульська 

(між будинками № 50 та № 52)» (для будівництва житлового будинку, 

господарських будівель і споруд) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Малику С.Л. дозволу на розроблення проекту 
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Інгульська 

(між будинками № 50 та № 52)» (потрібно погодження суміжних 

землевласників). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам міста» (Цуркан, 8 пунктів, 

7 ділянок) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам міста» (Цуркан, 8 пунктів, 7 ділянок).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Гур’янову Ф.І. у власність земельної ділянки 

по пров. Луньовському 1-му, 14» (для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Гур’янову Ф.І. 

у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му, 14» 

(для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Римаренку О.В. у власність земельної ділянки 

по пров. Луньовському 1-му» (для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 



8 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Римаренку О.В. 

у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му» (для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Ходоровському В.Л. у власність земельної ділянки 

по вул. Вербицького, 47» (для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Ходоровському В.Л. 

у власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 47» (для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Грачу А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського (біля будинку № 42)» (для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Грачу А.В. у 

власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського 

(біля будинку № 42)» (для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

11.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Дітківському М.В. у власність земельної ділянки на розі 

вулиць Сергія Сєнчева та Степняка – Кравчинського» (для будівництва та 



9 

 

 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Дітківському М.В. 

у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Степняка – 

Кравчинського» (для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

12.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

(Левченко, 18 пунктів, 16 ділянок) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам» (Левченко, 18 пунктів, 16 ділянок). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Скоку С.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Скоку С.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна 

(біля будинку № 12)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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*** 

 Деркаченко Ю.О. залишив засідання комісії. 

*** 

 

14.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Галушку А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 7-а» пояснив його основні 

положення та повідомив про зауваження управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради щодо неповного пакету документів 

(схеми тощо). 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 З метою додаткового вивчення відтермінувати розгляд проекту рішення 

міської ради «Про надання Галушку А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 7-а» (надати 

повний пакет документів).  

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Бєлявському В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а)» (товариство автолюбителів 

«Дружба», ділянка № 491) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Бєлявському В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а)» 

(товариство автолюбителів «Дружба», ділянка № 491). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
*** 

 Деркаченко Ю.О. долучився до комісії. 
*** 

 

16.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Супруненко В.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Академіка Корольова, 24-а» (товариство автолюбителів «Дружба», 

ділянка № 453) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Супруненко В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а» 

(товариство автолюбителів «Дружба», ділянка № 453).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про зміну ПП «ЛАЙТНІНГ-КІР» цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 

та вул. Полтавській, 32)» (з «будівництво та обслуговування будівель 

торгівлі» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку») та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про зміну ПП «ЛАЙТНІНГ-КІР» 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській (між будинками 

по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)» (з «будівництво та 

обслуговування будівель торгівлі» на «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку»).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення нежитлового приміщення) 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. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» (надати 

нотаріально завірену згоду сусідів).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 



12 

 

 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення нежитлового приміщення») 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. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення нежитлового приміщення») (надати нотаріально завірену згоду 

сусідів). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення літнього майданчика (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні 

положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16), право оренди на 

яку набувається на аукціоні» (надати погодження суміжних землевласників). 

2. Доручити управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення надати на комісію висновки щодо законності об’єкту 

торгівлі, розміщеного на земельній ділянці по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 37/16). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

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

громадського транспорту), право оренди на яку набувається на аукціоні» 

(розміщення торгівельного павільйону) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського транспорту), право оренди 

на яку набувається на аукціоні» (розміщення торгівельного павільйону). 

Результати голосування: 

„за” – 3, 

„утримались” – 2, 

Рішення не прийнято. 
 

22.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

по вул. Соборній (біля будинку № 26) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

(для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 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. Соборній (біля будинку № 26) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі).  

Результати голосування: 

„за” – 2, 

„утримались” – 3, 

Рішення не прийнято. 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

по вул. Гоголя, 95/46 та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» (для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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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. Гоголя, 95/46 та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом» (для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку).  

Результати голосування: 

„за” – 4, 

„утримались” – 1, 

Рішення  прийнято. 
 

24.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-г» (розміщення магазину) та 

пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 16-г» (розміщення магазину).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Покровській, 50» (розміщення виробничої бази) 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Покровській, 50» (розміщення виробничої бази).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 



15 

 

 

26.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 5» (об’єкт торгівлі) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання дозволу 

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 5» (об’єкт торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з заявою Швець Р.Ю. щодо 

рішення міської ради від 04.09.2017 № 1075 «Про відмову у зменшенні 

орендної плати». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома інформацію щодо заяви Швець Р.Ю. про рішення міської 

ради від 04.09.2017 № 1075 «Про відмову у зменшенні орендної плати». 

 

 

 

Голова комісії          О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


