
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  5
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

10 лютого 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

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

Відсутні члени комісії: Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

Запрошені: Пидорич В.О. - начальник 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища,

Мартинова І.В. - в.о. начальника 
управління містобудування та 
архітектури, 

Присутні: Музичук В.В. - депутат
Кіровоградської обласної ради,

Булгар Д.П. - (щодо земельної ділянки по
вул. Героїв Сталінграда, 6/13),
Гадомська  Г.М.  -  (щодо  земельної
ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева
(у дворі житлового будинку № 92),

Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.



2

Порядок денний

Питання з 1 по 4 та з 6 по 63 пункт доповідає 
начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища Пидорич В.О.

1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Булгару Д.П. в оренду земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13”
(виробничі приміщення)

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Гадомській  Г.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева
(у дворі житлового будинку № 92)” 

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради   ,,Про  передачу
Соколову  С.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева, 106-в” (спортивно-оздоровчий комплекс)

4. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки по вул. Гоголя, 95/46, право оренди на яку набувається на
аукціоні” (багатоквартирний житловий будинок)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  109
,,Про  затвердження  перспективного  плану  роботи  Кіровоградської  міської
ради на 2016 рік”

Доповідає:     Масло Л.Я. - начальник управління 
апарату Кіровоградської міської ради

6.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 65), право
оренди на яку набувається на аукціоні” (будівлі закладів охорони здоров’я)

7.  Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки по вул. Пацаєва (напроти житлового будинку № 5, корп. 1),
право оренди на яку набувається на аукціоні” (торговельний павільйон)
Оренда (дозвіл)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ФОП  Ляшенко  О.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  16-и” (об’єкт
торгівлі) 

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Сорокіну  Д.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106” (виробнича
база)
Оренда (передача) 

10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ПП ,,ЧЕРН-ТРАНС” в оренду земельної ділянки по вул. Промисловій, 2-а”
(промислова база)
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Учасники АТО (приватний сектор)
11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Бініденку  Д.Д.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Береговій, 35” (учасник АТО)

12. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу у
власність земельних ділянок учасникам АТО”  (Ткаченко О.О., 10 пунктів,
8 чол.)
Приватний сектор (дозволи)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кнюкштенє  Г.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Народній,  45”  (вільна  земельна
ділянка)
Приватний сектор (дозволи майно)

14. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із землеустрою по вул. Преображенській, 48/65” (житловий будинок) 

15. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”
(Нишкур М.В., 33 пункти, 31 громадян)

16. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
громадянам дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
в садових товариствах” (Живицька В.В., 15 пунктів, 13 громадян)

17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам
для  подальшої  передачі  безоплатно  у  спільну  сумісну  власність”
(Футєю С.І., 25 пунктів, 23 громадян)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Бедзаю В.П., 13 пунктів, 12 громадян)

19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок  громадянам  у  спільну  сумісну  власність” (Грузденку  І.П.,
11 пунктів, 10 домоволодінь)
Приватний сектор (передача майно)

20. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про передачу у
власність  земельних  ділянок  громадянам”  (технічна  документація)
(Чубар Є.І., 20 пунктів, 18 домоволодінь)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”  (Коротковій Ю.В.,
18 пунктів, 16 домоволодінь)

22. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у
спільну  часткову  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (технічна
документація) (Гуленок М.О., 8 пунктів, 6 домоволодінь)



4

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

затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова,  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (автомобільний газозаправний пункт) 

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда
(біля будинку № 8) право оренди на яку набувається на аукціоні” (дитячий
танцювальний комплекс) 

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про затвердження земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку
№ 26), право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі) 

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва  (біля  магазину
,,Анталія”), право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт торгівлі) 

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній  (біля
будинку № 64), право оренди на яку набувається на аукціоні” (торговельний
кіоск)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про
затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка  (біля  будинку  №  26),
право оренди на яку набувається на аукціоні” (торговельний кіоск)
Викуп

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по
просп. Правди, 4-а” (водолікувальний центр) 

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Віктора Чміленка, 63” (адміністративно-виробничі приміщення)

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. 50 років Жовтня, 27-в” (об’єкт торгівлі)
Оренда (дозвола) 

32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-г” (торговельний
кіоск) 

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Доценко Т.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-г” (магазин)

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Барбуну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Байкальській, 107-а” (виробничі приміщення)
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35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Буровій Н.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2” 

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кіровоградській  обласній  організації  Союзу  юристів  України  дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Єгорова, 18” (офісна будівля)

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ,,АДК  ІСТЕЙТ”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок
по м. Кіровограду” (об’єкти торгівлі) 

38. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Арутюнян  Л.К.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі
(на місцевості) по вул. Генерала Жадова, 18-а” (автостоянка)

39. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПП  ,,НЕГОЦИАНТ”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 15-а” (адміністративно-
господарчі будівлі) 

40. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ТОВ  ,,ГРАНЕКС”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки
по вул. Новозаводській, 2-а” (виробнича база)

41. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПрАТ  ,,Кіровоградське  видавництво”  КП  ДАК  ,,Укрвидавполіграфія”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  по  просп.  Промисловому,  2”
(склад паперу)

Оренда (передача)
42. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради

,,Про  передачу  РЕГІОНАЛЬНОМУ  ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ ,,ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки
по вул. В'ячеслава Чорновола (біля будинку № 1-г)” (озеленені території) 

43. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ПАТ  ,,НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ  ПІДПРИЄМСТВО  ,,РАДІЙ”  в  оренду
земельної ділянки по вул. Шатила, 10” (багатоквартирний будинок)

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

ФОП  Орловій  Є.П.  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Преображенській  (біля  скверу  ,,Центральний”)  (торговельний
павільйон)
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45. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Кравченку П.Р. договору оренди земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка
(у дворі житлового будинку № 96-б)” (гаражне будівництво)

46. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ТОВ  ,,Автомобільна  група  ,,Богдан”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Героїв Сталінграда, 6-а” (автоцентр)

47. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 34/32)” (розвантажувальна
комплексна трансформаторна підстанція)

48. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПВКФ  ,,СВЕСА”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда, 28-а” (автомобільна стоянка) 

49. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПВКФ  ,,СВЕСА”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда, 28-а” (автомобільна стоянка)

50. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПрАТ ,,ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної ділянки по вул. Короленка
(біля аптеки)” (торговельний кіоск)

51. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПП  ,,ЛАЙТНІНГ-КІР”  договору  оренди  земельної  ділянки
по  вул.  Полтавській  (між  будинками  по  вул.  Євгена  Маланюка,  28
та вул. Полтавській, 32)” (адміністративно-комерційний комплекс)

52. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
ПрАТ ,,КИЇВСТАР” договору оренди земельної ділянки по вул. Жовтневої
революції (біля мосту через р. Інгул)” (розміщення вежі та базової станції
мобільного зв’язку) 

53. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Безверхій  С.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева (біля зупинки міського транспорту)” (торговельний павільйон)
Припинення договорів оренди землі

54. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про припинення
договорів  оренди  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”  (Андрієнко  Т.А.,
15 пунктів)
Постійне користування (дозвіл)

55. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Обласному  об’єднанню  церков  Євангельських  християн-баптистів
(ООЦ  ЄХБ)  Кіровоградської  області  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Леніна,  166-а”
Постійне користування (передача)

56. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне  користування  земельної
ділянки по вул. Шевченка, 1” (навчальні корпуси) 
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57. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
КДПУ імені  Володимира  Винниченка  у  постійне користування  земельних
ділянок по вул. Полтавській, 35 та 37” (гуртожитки)

58. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
відділу  культури  і  туризму  Кіровоградської  міської  ради  у  постійне
користування земельної ділянки по вул. Водоп’янова, 60” (бібліотека)
Гаражі (передача)

59. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Буровій  О.І.  безоплатно  у  власність  земельну  ділянку  по  вул.  Героїв
Сталінграда (біля житлового будинку № 30)” 
Внесення змін

60. Про погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  внесення
змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від  28.10.2015  №  4726
,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”, від 18.08.2015
№ 4441 ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”,  від  28.10.2015  №  4726
,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”, від 14.07.2015
№  4244  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”,
від  14.07.2015  №  4253  ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”, від 14.07.2015 № 4249 ,,Про передачу у власність земельних
ділянок  громадянам”,  від  07.10.2014  №  3431  ,,Про  надання  дозволів  на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
громадянам”, від 29.09.2015 № 4618 ,,Про надання громадянам дозволів на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  в  садових
товариствах”, від 22.09.2015 № 4531 ,,Про передачу у власність земельних
ділянок  громадянам”) (учасники  АТО,  виправлення  технічних  помилок,
9 пунктів)
Загальні питання

61. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  затвердження  ,,Положення  про  порядок  отримання  учасниками
бойових  дій,  які  безпосередньо  приймали  участь  в  антитерористичній
операції,  а  також  членів  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної
операції  земельних  ділянок  для  будівництва  і  обслуговування  житлових
будинків на території м. Кіровограда”, складу та порядку роботи комісії”

62. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради №  107
,,Про виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення за
2015 рік” 

63. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  101  ,,Про
затвердження  Програми  природоохоронних  заходів  місцевого  значення  на
2016 рік”

СЛУХАЛИ:
Деркаченка Ю.О., який запропонував затвердити порядок денний комісії
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відповідно до листа від 08.02.2016 № 99 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  та  розглянути  спочатку
питання, щодо яких присутні заявники. 

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 08.02.2016 № 99 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  та  розглянути  спочатку
питання, щодо яких присутні заявники. 

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

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  передачу  Булгару  Д.П.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Героїв Сталінграда, 6/13”  (виробничі приміщення) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Булгару  Д.П.
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  6/13”  (виробничі
приміщення).

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  передачу  Гадомській  Г.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Генерала Родимцева (у дворі житлового будинку № 92)”  та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Гадомській Г.М.
в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (у дворі житлового
будинку № 92)” з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.
3. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  передачу  Соколову  С.В.  в  оренду  земельної  ділянки
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по  вул.  Генерала  Родимцева,  106-в”  (спортивно-оздоровчий  комплекс)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Соколову С.В.
в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106-в” (спортивно-
оздоровчий комплекс).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Гоголя,  95/46,
право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні” (багатоквартирний
житловий будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про затвердження земельної
ділянки по вул. Гоголя, 95/46, право оренди на яку набувається на аукціоні”
(багатоквартирний житловий будинок).

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

Рішення прийнято.

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

ради №  109  ,,Про  затвердження  перспективного  плану  роботи
Кіровоградської міської ради на 2016 рік”, пояснила його основні положення
та  запросила  депутатів  долучитися  до  надання  пропозицій
до перспективного плану.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради №  109  ,,Про  затвердження
перспективного плану роботи Кіровоградської міської ради на 2016 рік”.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній  (біля  будинку  № 65),  право  оренди  на  яку  набувається  на
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аукціоні”  (будівлі  закладів  охорони  здоров’я) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відправити  на  доопрацювання  управлінню  земельних  відносин  та
охорони  навколишнього  природного  середовища  проект  рішення  міської
ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній
(біля  будинку  №  65),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(запросити заявника).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (напроти
житлового  будинку  №  5,  корп.  1),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (торговельний павільйон) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про затвердження земельної
ділянки по вул. Пацаєва (напроти житлового будинку № 5, корп. 1), право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (торговельний  павільйон)
з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  ФОП  Ляшенко  О.А.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 16-и” (об’єкт торгівлі) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  ФОП
Ляшенко  О.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  16-и” (об’єкт
торгівлі).

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

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

міської ради ,,Про надання Сорокіну Д.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева, 106” (виробнича база) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради  ,,Про надання  Сорокіну Д.М.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106” (виробнича база)  з встановленням
терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ПП ,,ЧЕРН-ТРАНС” в оренду земельної ділянки
по  вул.  Промисловій,  2-а” (промислова  база) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ПП  ,,ЧЕРН-
ТРАНС” в оренду земельної ділянки по вул. Промисловій, 2-а” (промислова
база) з встановленням терміну оренди строком на 15 років.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Бініденку Д.Д. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Береговій,  35”
(учасник АТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про надання Бініденку Д.Д.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Береговій, 35” (учасник АТО).

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

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

міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”
(Ткаченку О.О., 10 пунктів, 8 чол.) 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 учасникам АТО” (Ткаченку О.О., 10 пунктів, 8 чол.).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Кнюкштенє Г.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Народній,  45”
(вільна земельна ділянка) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Кнюкштенє Г.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Народній, 45” (вільна земельна ділянка). 

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 0,
Рішення не прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  по  вул.  Преображенській,  48/65”
(житловий будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у наданні  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  по  вул.  Преображенській,  48/65”
(житловий будинок).

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

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення технічної документації
із  землеустрою  громадянам”  (Нишкур  М.В.,  33  пункти,  31  громадян)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів
на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам”
(Нишкур М.В., 33 пункти, 31 громадян).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання громадянам дозволів на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  в  садових  товариствах”  (Живицькій  В.В.,
15 пунктів, 13 громадян) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  громадянам
дозволів на розроблення технічної  документації  із  землеустрою в  садових
товариствах” (Живицькій В.В., 15 пунктів, 13 громадян).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення технічної документації із
землеустрою  громадянам  для  подальшої  передачі  безоплатно  у  спільну
сумісну власність” (Футєю С.І., 25 пунктів, 23 громадян) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам  для
подальшої передачі безоплатно у спільну сумісну власність” (Футєю С.І.,
25 пунктів, 23 громадян).

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

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок громадянам” (Бедзаю В.П., 13 пунктів,
12 громадян) 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” (Бедзаю В.П., 13 пунктів, 12 громадян).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок громадянам у спільну сумісну власність”
(Грузденку  І.П.,  11  пунктів,  10  домоволодінь) 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  у  спільну  сумісну  власність” (Грузденку  І.П.,  11  пунктів,
10 домоволодінь).

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

Рішення прийнято.
20. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(технічна  документація) (Чубар  Є.І.,  20  пунктів,  18  домоволодінь) 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”  (технічна  документація) (Чубар  Є.І.,
20 пунктів, 18 домоволодінь).

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

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

міської  ради ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”   (Коротковій Ю.В., 18 пунктів, 16 домоволодінь) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  безоплатно  у
власність  земельних ділянок громадянам”  (Коротковій Ю.В.,  18 пунктів,
16 домоволодінь).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок
громадянам”  (технічна  документація) (Гуленок  М.О.,  8  пунктів,
6 домоволодінь) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  спільну
часткову  власність  земельних  ділянок  громадянам” (технічна
документація) (Гуленок М.О., 8 пунктів, 6 домоволодінь).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова,  право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (автомобільний  газозаправний
пункт) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  в затвердженні  земельної  ділянки по  вул.  Волкова,  право
оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні (автомобільний  газозаправний
пункт).

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

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда (біля будинку № 8) право оренди на яку набувається на аукціоні”
(дитячий танцювальний комплекс) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 8) право оренди на яку
набувається на аукціоні” (дитячий танцювальний комплекс).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня
(біля будинку № 26), право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт
торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити в затвердженні земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня

(біля будинку № 26), право оренди на яку набувається на аукціоні” (об’єкт
торгівлі).

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

Рішення прийнято.
26. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва
(біля  магазину  ,,Анталія”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(об’єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  в затвердженні  земельної  ділянки  по  вул.  Пацаєва
(біля  магазину  ,,Анталія”),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(об’єкт торгівлі).

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

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній  (біля  будинку  № 64),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (торговельний кіоск) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовтити  в затвердженні  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній  (біля  будинку  № 64),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (торговельний кіоск).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка
(біля  будинку  №  26),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(торговельний кіоск) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у  затвердженні  земельної  ділянки  по  вул.  Шевченка  (біля
будинку № 26), право оренди на яку набувається на аукціоні” (торговельний
кіоск).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової
оцінки земельної ділянки по просп. Правди, 4-а” (водолікувальний центр) 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 просп. Правди, 4-а” (водолікувальний центр).

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

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

міської  ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової
оцінки земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 63” (адміністративно-
виробничі приміщення) 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. Віктора
Чміленка, 63” (адміністративно-виробничі приміщення)

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

Рішення прийнято.
31. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової
оцінки земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 27-в”  (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. 50 років
Жовтня, 27-в” (об’єкт торгівлі).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по  вул.  Добровольського,  22-г”  (торговельний  кіоск) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  в наданні  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Добровольського, 22-г” (торговельний кіоск).

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

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

міської  ради ,,Про  надання  Доценко  Т.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Бєляєва,  7-г”
(магазин) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити ,,Про надання Доценко Т.І. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Бєляєва,  7-г”
(магазин).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Барбуну О.В.  дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Байкальській, 107-а”
(виробничі приміщення) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Барбуну  О.В.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Байкальській, 107-а” (виробничі приміщення).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про надання Буровій  Н.В.  дозволу  на  розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта
Попова, 9, корп. 2” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З метою додаткового вивчення питання відправити на доопрацювання
управлінню  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища проект рішення міської ради ,,Про надання Буровій Н.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2”.

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

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

міської  ради ,,Про  надання  Кіровоградській  обласній  організації  Союзу
юристів  України  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Єгорова,  18”  (офісна  будівля) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Кіровоградській
обласній організації Союзу юристів України дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Єгорова,  18”
(офісна будівля) з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про надання  ТОВ ,,АДК ІСТЕЙТ” дозволу  на  розроблення
технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення меж земельних
ділянок  по  м.  Кіровограду” (об’єкти  торгівлі) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,АДК

ІСТЕЙТ”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду” (об’єкти
торгівлі) з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Арутюнян Л.К. дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки
в натурі (на місцевості) по вул. Генерала Жадова,  18-а”  (автостоянка) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Проект рішення міської ради ,,Про надання Арутюнян Л.К. дозволу на

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала Жадова, 18-а”
(автостоянка) розглянути  після  виїздного  засідання  комісії  (детальніше
вивчити питання).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  ПП  ,,НЕГОЦИАНТ”  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по просп. Інженерів, 15-а” (адміністративно-господарчі будівлі) та пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ПП  ,,НЕГОЦИАНТ”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 15-а” (адміністративно-
господарчі будівлі) з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,ГРАНЕКС”  дозволу  на  розроблення
технічної  документації  із  землеустрою щодо  встановлення  меж земельної
ділянки  по  вул.  Новозаводській,  2-а”  (виробнича  база) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання ТОВ ,,ГРАНЕКС”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Новозаводській,  2-а”
(виробнича база) з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.
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41. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про надання ПрАТ ,,Кіровоградське видавництво” КП ДАК
,,Укрвидавполіграфія”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки
по  просп.  Промисловому,  2”  (склад  паперу) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  ПрАТ
,,Кіровоградське  видавництво”  КП ДАК ,,Укрвидавполіграфія”  дозволу  на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельної  ділянки  по  просп.  Промисловому,  2” (склад  паперу)
з встановленням терміну оренди строком на 5 років.

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

Рішення прийнято.

***
Розгляд питань з 42 по 63 пункти порядку денного даного засідання

постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 
будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища перенесено.
***

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


