
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  92 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

26 вересня 2018 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., 

Ларін А.С., 

 
 

Відсутні члени комісії: Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
 

Масло Л.Я – начальник управління 

апарату Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 



2 

Присутні: Дебелий Г.В. – заступник директора                 

КП «Регіональна інформаційна 

поліграфічна агенція» Кіровоградської 

обласної ради; 

Сілкін М.М. – представник заявника 

щодо земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 60. 
 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Владов Р.П. 
 

Оренда (припинення) 

1.  Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44 (розміщення 

підприємства) 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2091 «Про зняття з 

контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання» 

Доповідає: 

 

Масло Л.Я – начальник 

управління апарату Міської 

ради міста Кропивницького 

 

 

Учасники АТО (приватний сектор, дозволи) 

3. Про надання Корнієнко І.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Осмьоркіна (біля 

будинку № 22) 

 

Приватний сектор, дозволи 

4. Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                

по вул. Преображенській, 48/65. 

 

Учасники АТО (приватний сектор, дозволи) 

5. .Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО                              

(Віцинський, 5 п., 3 діл.)  

 

Громадяни міста (приватний сектор, передача) 

6. Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам (Герасименко,  12 п., 10 діл.)  

7. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам        

(Іляшенко,  11 п., 9 діл.) 
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8. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам             

(Четвертня,  9  п., 7 діл.) 

9. Про передачу Вербецькій А.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Петра Левченка (біля будинку № 39) 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

10.  Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок (Козакул, 10 п., 8 діл.) 

11. Про надання Чорноморець І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Остапа Вишні (біля 

будинку № 37-а  
 

Індивідуальне садівництво (передача) 

12. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах (Лазаренко, 22 п., 20 діл.) 

13. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам                                 

в СТ ім. Тимірязєва (Кравчук,  7 п., 5 діл.) 

14. Про передачу Фьодорову А.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля авто ринку)  
 

Оренда (дозволи) 

15. Про надання ТОВ «СВ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 16 

(для розміщення магазину) 

16. Про надання ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Промисловій, 4 (виробнича база) 

17. Про надання ТОВ «СВМ-08» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Олени Теліги, 8 (розміщення 

торгово-побутового комплексу) 

18. Про надання ПП «ШТИЛЬ-ЄЛИСАВЕТГРАД» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Віктора 

Чміленка, 82 (розміщення адміністративно-торговельного комплексу) 

19. Про надання Дроботюк О.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Родникова, 89 (розміщення 

виробничих приміщень) 

20. Про надання Фундовному В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського, 7 (для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

21. Про надання Шаровій В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Декабристів, 4 

(офісне приміщення) 
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22. Про надання Закарян Р.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 1-а 

(для розміщення кафе) 
 

Оренда (передача) 

23. Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 60 

24. Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки по                                                    

вул. Преображенська, 16-с (для розміщення торговельного павільйону та 

літнього кафе) 

25. Про передачу Романюку Р.О., Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. в 

оренду земельної ділянки по вул. Родниковій, 90-а (для розміщення 

виробничої бази) 

26. Про передачу Пшеничниковій Н.І. в оренду земельної ділянки по                                                    

вул. Зінченка, 2 (для розміщення складських приміщень) 

27. Про передачу ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 17-а (для розміщення адміністративно-

комерційного комплексу) 

28. Про передачу Слинченку А.О. в оренду земельної ділянки по                                                    

Студентському бульвару, 22-б (для розміщення майданчика для паркування 

автомоторанспорту) 

29. Про передачу ПП «САКС» в оренду земельної ділянки                        

по вул. Великій Перспективній, 26-а (для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі) 

30. Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки по 

вул. Авіаційній, 72/43 (для розміщення об’єкту торгівлі) 

31. Про передачу Рудник Н.Б. в оренду земельних ділянок                               

по вул. Соборній, 25-б (для розміщення кафе) 

Суборенда (дозволи) 

32. Про надання ПрАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13555» дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду по вул. Олега 

Паршутіна, 22 (розміщення адміністративно-ремонтної бази 

підприємства та відкритої стоянки автотранспорту) 
 

Гаражі (дозволи, власність) 

33. Про надання Смоквіну Є.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя                           

(біля буд. № 65)  

34. Про надання Коротич Г.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

35.  Про надання Воленко Т.Й. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова (біля буд. № 30 

36. Про надання Давидов В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 28, корп. 3)  
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37. Про надання Шевченку С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 5, корп. 2) 
 

Гаражі (передача) 

38. Про передачу Фокіній Л.О. у власність земельної ділянки                            

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинків № 10 та № 12)  

39. Про передачу Іванині І.І. у власність земельної ділянки                              

по вул. Полтавській  (біля будинку № 81)   

40. Про передачу Хмурі П.О. у власність земельної ділянки                           

по вул. Івана Похитонова (біля буд. № 1-а) 
 

Постійне користування (дозволи) 

41. Про надання Кіровоградському регіональному управлінню 

«Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Васнєцова, 8 (розміщення 36-ти квартирного 

житлового будинку) 

42. Про надання КІРОВОГРАДСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                    

по вул. Степняка Кравчинського, 28 (для будівництва і обслуговування 

будівель органів державної влади та місцевого самоврядування) 
 

Аукціони (дозволи) 

43. Про затвердження земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

дитячої обласної лікарні), право оренди на яку набувається на аукціоні (для 

розміщення магазину)   

44.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між 

будинками № 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні (для 

розміщення стадіону для міні футболу)  

45. Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів (поряд з 

ТОВ «Круп’яний дім»), право оренди на яку набувається на аукціоні (для 

розміщення складських приміщень) 
 

Викуп (дозвіл) 

46. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-д (Селянське (фермерське) 

господарство «Олена», для розміщення торговельного павільйону) 
 

Внесення змін 

47. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2017 р. 

№ 1326 (ВКФ «СПЛІТ», виробнича база, поділ) 
 

Припинення 

48. Про припинення ТОВ «Імперія-Агро» права користування 

земельними ділянками по вул. Волкова, 17 (для будівництва підприємства) 
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49. Про припинення Костенко Ю.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Варшавській, 90-а (для розміщення станції технічного 

обслуговування та шино монтажу) 

 

СЛУХАЛИ: 

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

відповідно до листів від 26.09.2018 № 1053 управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища та від 17.09.2018 № 186-мр/з 

управління апарату міської ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 Владов Р.П. вніс пропозиції: 

 виключити з переліку питань пункт 43 «Про затвердження земельної 

ділянки на розі вулиць Юрія Коваленка та Генерала Жадова, право оренди на 

яку набувається на аукціоні (для розміщення та експлуатації будівель та 

споруд, додаткових транспортних послуг та додаткових операцій)»; 

 включити до порядку денного комісії 2 питання (додаються), а саме: 

про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44 (розміщення 

підприємства); 

про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки                     

по вул. Великій Перспективній, 60. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища відповідно до листів від 26.09.2018 № 1053 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

від 17.09.2018 № 186-мр/з управління апарату міської ради та з урахуванням 

пропозицій, а саме: 

виключити з переліку питань пункт 43 «Про затвердження земельної 

ділянки на розі вулиць Юрія Коваленка та Генерала Жадова, право оренди на 

яку набувається на аукціоні (для розміщення та експлуатації будівель та 

споруд, додаткових транспортних послуг та додаткових операцій)»; 

 включити до порядку денного комісії 2 питання (додаються), а саме: 

про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44 (розміщення 

підприємства); 

про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки                     

по вул. Великій Перспективній, 60. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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1. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44» (розміщення 

підприємства) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.                 

Дебелий Г.В. відповів на запитання членів комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 Доручити управлінню Державного архітектурно-будівельного 

контролю Міської ради міста Кропивницького опрацювати проект рішення 

міської ради «Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

користування земельною ділянкою по вул. Гайдара (Олега Ольжича), 44», 

здійснити відповідну перевірку щодо законності забудови земельної ділянки 

в термін до 15 жовтня 2018 року за вказаною адресою та надати інформацію 

на розгляд постійної комісії. 
 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

2. СЛУХАЛИ: 

Масло Л.Я., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення міської 

ради № 2091 «Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 2091 «Про зняття з 

контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Осмьоркіна (біля 

будинку № 22»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

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

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Осмьоркіна (біля будинку № 22)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 

48/65»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Під час 

обговорення питання Дрига В.В. залишив засідання комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 48/65». 

2. Доручити юридичному управлінню Міської ради міста 

Кропивницького опрацювати проект рішення міської ради «Про надання 

Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 48/65» та надати 

інформацію на розгляд постійної комісії щодо наявності чи відсутності 

судових позовів по земельній ділянці. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО)                     

(Віцинський, 5 п., 3 діл.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Під час 

обговорення питання до роботи комісії долучився Дрига В.В. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок учасникам АТО) (Віцинський, 5 п., 3 діл.). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам» (Герасименко, 12 п., 10 діл.) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у спільну 

сумісну власність земельних ділянок громадянам» (Герасименко, 12 п., 10 діл.) 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»                   

(Іляшенко,  11 п., 9 діл.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам» (Іляшенко, 11 п., 9 діл.). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам)            

(Четвертня, 9 п., 7 діл.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.            

Ларін А.С. залишив засідання комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам) (Четвертня, 9 п., 7 діл.) 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Вербецькій А.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Петра Левченка (біля будинку № 39)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Вербецькій А.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Петра Левченка (біля 

будинку № 39)». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

10. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок» (Козакул, 10 п., 8 діл.) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» 

(Козакул, 10 п., 8 діл.). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Чорноморець І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Остапа Вишні (біля 

будинку № 37-а» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Чорноморець І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Остапа Вишні (біля будинку № 37-а». 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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12. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» (Лазаренко, 22 п., 20 діл.). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Під час 

обговорення питання до роботи комісії долучився Ларін А.С. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах»                               

(Лазаренко, 22 п., 20 діл.). 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в                      

СТ ім. Тимірязєва» (Кравчук, 7 п., 5 діл.) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам в СТ ім. Тимірязєва»                      

(Кравчук, 7 п., 5 діл.). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Фьодорову А.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля авто ринку). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Фьодорову А.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля авто 

ринку).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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15. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ТОВ «СВ» дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 16»                             

(для розміщення магазину) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ТОВ «СВ» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 16» (для розміщення магазину). 

Результати голосування: 

«за» –5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                          

по вул. Промисловій, 4» (виробнича база). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Ларін А.С. 

залишив засідання комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання ТДВ 

«КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Промисловій, 4» (виробнича база). 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Ларін А.С. долучився до роботи постійної комісії. 
*** 

 

17. СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ТОВ «СВМ-08» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Олени Теліги, 8» (розміщення 

торгово-побутового комплексу)  та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Бєлов В.В. 

залишив засідання комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ТОВ «СВМ-08» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Олени Теліги, 8» (розміщення торгово-побутового комплексу)  зі 

встановленням терміну оренди на 10 років.  

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Бєлов В.В. долучився до роботи постійної комісії. 
*** 

 

18.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ПП «ШТИЛЬ-ЄЛИСАВЕТГРАД» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 82» 

(розміщення адміністративно-торговельного комплексу). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання ПП «ШТИЛЬ-

ЄЛИСАВЕТГРАД» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 82» (розміщення 

адміністративно-торговельного комплексу).  

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

19.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Дроботюк О.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Родникова, 89» (розміщення 

виробничих приміщень). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Дроботюк О.М. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Родникова, 89» (розміщення виробничих приміщень). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

20.  СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського, 7» (для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Фундовному В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського, 7» (для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

21.  СЛУХАЛИ: 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Декабристів, 4» 

(офісне приміщення) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Шаровій В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Декабристів, 4» (офісне приміщення) 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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22.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Закарян Р.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 1-а» 

(для розміщення кафе)  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. Бєлов В.В. 

залишив засідання комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Капітонов С.І., який запропонував надати дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в межах 

передбачених ДБН. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Закарян Р.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 1-а» (для розміщення кафе) в межах 

передбачених ДБН. 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Бєлов В.В. долучився до роботи постійної комісії. 

*** 
 

23. СЛУХАЛИ: 

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

ради«Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки                

по вул. Великій Перспективній, 60»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії.           

Сілкін М.М. відповів на запитання членів комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ПП ПВФ 

«АЦИНУС» в оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60»  

зі встановленням розміру орендної плати на рівні 3 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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24.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки по                                                    

вул. Преображенська, 16-с» (для розміщення торговельного павільйону та 

літнього кафе)  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу 

Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенська, 16-с» (для 

розміщення торговельного павільйону та літнього кафе) та запросити 

заявника на засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

25.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Романюку Р.О., Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. в 

оренду земельної ділянки по вул. Родниковій, 90-а» (для розміщення 

виробничої бази). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Романюку Р.О., 

Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. в оренду земельної ділянки                       

по вул. Родниковій, 90-а» (для розміщення виробничої бази). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

26.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Пшеничниковій Н.І. в оренду земельної ділянки по                                                    

вул. Зінченка, 2» (для розміщення складських приміщень)  та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 Погодити проект рішення міської ради «Про передачу                 

Пшеничниковій Н.І. в оренду земельної ділянки по                                                    

вул. Зінченка, 2» (для розміщення складських приміщень) зі встановленням 
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терміну оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні 5 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

27.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС» в оренду земельної ділянки 

по вул. Волкова, 17-а» (для розміщення адміністративно-комерційного 

комплексу)  та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ПП 

«ПРОМЗБУТСЕРВІС» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17-а» 

(для розміщення адміністративно-комерційного комплексу). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

28.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Слинченку А.О. в оренду земельної ділянки по                                                    

Студентському бульвару, 22-б» (для розміщення майданчика для 

паркування автомоторанспорту). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Слинченку А.О. 

в оренду земельної ділянки по Студентському бульвару, 22-б» (для 

розміщення майданчика для паркування автомоторанспорту) зі 

встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні       

3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

29.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу ПП «САКС» в оренду земельної ділянки по вул. Великій                                     

Перспективній, 26-а» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі)  та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради  «Про передачу ПП «САКС» в 

оренду земельної ділянки по вул. Великій                                     

Перспективній, 26-а» (для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

30.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки по вул. 

Авіаційній, 72/43» (для розміщення об’єкту торгівлі) та пояснив його 

основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу ТОВ «АДК 

ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки по вул. Авіаційній, 72/43» (для 

розміщення об’єкту торгівлі) 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

31.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Рудник Н.Б. в оренду земельних ділянок                             

по вул. Соборній, 25-б» (для розміщення кафе)  та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про передачу       

Рудник Н.Б. в оренду земельних ділянок по вул. Соборній, 25-б» (для 

розміщення кафе) та запросити заявника на засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 



19 

32.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання ПрАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555» 

дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду                                          

по вул. Олега Паршутіна, 22» (розміщення адміністративно-ремонтної 

бази підприємства та відкритої стоянки автотранспорту) та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради Про надання ПрАТ 

«АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555» дозволу на передачу 

земельної ділянки в суборенду по вул. Олега Паршутіна, 22» (розміщення 

адміністративно-ремонтної бази підприємства та відкритої стоянки 

автотранспорту). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

33.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Смоквіну Є.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя                 

(біля буд. № 65)»  та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Смоквіну Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гоголя (біля буд. № 65)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

34.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Коротич Г.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних». 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Коротич Г.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шульгиних». 

Результати голосування: 

«за» – 4; 

«утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 
 

35.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Воленко Т.Й. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова (біля буд. № 30)»  та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Воленко Т.Й. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова (біля буд. № 30)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

36.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Давидов В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 28, корп. 3)»  та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання     

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

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 28, корп. 3)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

37.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Шевченку С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 5, корп. 2)»  та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Шевченку С.С. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 5, корп. 2)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

38.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Фокіній Л.О. у власність земельної ділянки                        

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинків № 10 та № 12)». 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Фокіній Л.О. у 

власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського                           

(біля будинків № 10 та № 12)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

39.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Іванині І.І. у власність земельної ділянки по вул. 

Полтавській  (біля будинку № 81)»  та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу Іванині І.І. у 

власність земельної ділянки по вул. Полтавській  (біля будинку № 81)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

40.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про передачу Хмурі П.О. у власність земельної ділянки по вул. Івана 

Похитонова (біля буд. № 1-а)» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради Про передачу Хмурі П.О. у 

власність земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля буд. № 1-а)». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

41.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання Кіровоградському регіональному управлінню 

«Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Васнєцова, 8» (розміщення                               

36-ти квартирного житлового будинку). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про надання 

Кіровоградському регіональному управлінню «Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Васнєцова, 8» (розміщення 36-ти квартирного житлового будинку) та 

запросити заявника. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

42.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про надання КІРОВОГРАДСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Степняка Кравчинського, 28» (для будівництва і обслуговування будівель 

органів державної влади та місцевого самоврядування). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Степняка 

Кравчинського, 28» (для будівництва і обслуговування будівель органів 
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державної влади та місцевого самоврядування). 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

43.  СЛУХАЛИ: 

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

ради  «Про затвердження земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

дитячої обласної лікарні), право оренди на яку набувається на аукціоні» (для 

розміщення магазину)  та пояснив його основні положення. 

 

 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 затвердженні земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

дитячої обласної лікарні), право оренди на яку набувається на аукціоні». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

44.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між 

будинками № 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні» (для 

розміщення стадіону для міні футболу) та пояснив його основні положення. 
 

 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 затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між 

будинками № 2 та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

45.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів (поряд з ТОВ 

«Круп’яний дім»), право оренди на яку набувається на аукціоні» (для 

розміщення складських приміщень) та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради  «Про затвердження 

земельної ділянки по просп. Інженерів (поряд з ТОВ «Круп’яний дім»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» (для розміщення складських 

приміщень) та запросити заявника на засідання постійної комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

46.  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. Космонавта Попова, 9-д» (Селянське (фермерське) 

господарство «Олена», для розміщення торговельного павільйону). 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Виключити з порядку денного засідання постійної комісії проект 

рішення міської ради «Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-д» 

(Селянське (фермерське) господарство «Олена», для розміщення 

торговельного павільйону)та рекомендувати заявнику звернутися до 

управління містобудування та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького для уточнення адреси. 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

47.  СЛУХАЛИ: 

 

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

ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2017 р. 

№ 1326» (ВКФ «СПЛІТ», виробнича база, поділ). 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 
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міської ради від 19.12.2017 р. № 1326» (ВКФ «СПЛІТ», виробнича база, 

поділ). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

48.  СЛУХАЛИ: 

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

ради «Про припинення ТОВ «Імперія-Агро» права користування земельними 

ділянками  по вул. Волкова, 17» (для будівництва підприємства)  та пояснив 

його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити проект рішення міської ради «Про припинення                       

ТОВ «Імперія-Агро» права користування земельними ділянками                    

по вул. Волкова, 17». 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

49.  СЛУХАЛИ:» 

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

ради «Про припинення Костенко Ю.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Варшавській, 90-а» (для розміщення станції технічного 

обслуговування та шино монтажу) та пояснив його основні положення. 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

ВИРІШИЛИ: 

Відкласти розгляд проекту рішення міської ради «Про припинення 

Костенко Ю.В. права користування земельною ділянкою                                 

по вул. Варшавській, 90-а» (для розміщення станції технічного 

обслуговування та шино монтажу). 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії        В.Дрига 


