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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  7
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

24 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.,
Шамардін О.С.,

Відсутні члени комісії: Ларін А.С.,

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

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

Присутні: Танцюра В.В. - радник міського голови 
з питань учасників антитерористичної 
операції,

Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій.
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Порядок денний

Питання з 1 по38 пункт доповідає заступник начальника-начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища Пидорич В.О.

Учасники АТО (приватний сектор)
1. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Нестеренку  В.А.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Салганні піски”

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у власність земельних ділянок учасникам АТО”  (Лисенко Р.О., 32 пункти,
30 чол.)
Приватний сектор (дозволи)

3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”
(Бабченку В.В., 23 пункти, 21 заявник)

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Мельник Т.О., 18 пунктів, 17 заявників)
Приватний сектор (передача)

5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (затвердження  технічних
документацій із землеустрою) (Кулику А.П., 12 пунктів, 10 заявників)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (затвердження
проектів землеустрою) (Нестеренко Т.І., 10 пунктів, 8 заявників)
Аукціони (дозволи)

7. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про затвердження
земельної  ділянки  по  вул.  Волкова,  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні” (автомобільний газозаправний пункт)
Аукціони

8. 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.  Космонавта
Попова (біля будинку № 15/18) та включення до Переліку земельної ділянки,
яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом” (торговельний
павільйон)
Оренда (дозвіл)

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Івановій В.В. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок по м. Кіровограду” (комплекс нежитлових будівель)
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10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Роздольському  В.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Районній, 1-в” (виробнича база) 

11. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПФ  ,,Петроліум-Сервіс”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
просп. Інженерів, 11-а” (виробнича база)
Оренда (передача)

12. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Сердюку  М.А.  та  Дмітрієнко  М.С.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Леваневського, 2-г” (виробнича база)

13. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ПрАТ  ,,Міжнародна  акціонерна  авіаційна  компанія  ,,УРГА”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Добровольського,  1”  (виробничі
приміщення)
Оренда (поновлення)

14. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
КП  ,,Україна”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Поповича,  1”
(кондитерський цех)

15. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
КП  ,,Україна”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Дружби
народів, 9-а” (ремонтна дільниця)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Добрянському  І.А.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева, 92-а” (фізкультурно-оздоровчий комплекс)

17. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Короні  Л.П.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Гоголя,  95/46”
(магазин)

18. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Матюшенку  С.Б.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Ялтинській
(біля  зупинки  міського  транспорту  ,,Онкодиспансер”)”  (торговельний
павільйон)

19. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Верещаку В.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 155”
(магазин непродовольчих товарів)

20. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Журенко Т.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Космонавта Попова
(біля муніципального ринку)” (об'єкт торгівлі)

21. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
ФОП  Загребельному  К.В.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 16-в” (торговельний павільйон)



4

22. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про поновлення
Самойловій  Н.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Гагаріна,  9”
(стоматологічний кабінет)

23. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Єліну А.О.  договору орендиземельної  ділянки по вул.  Космонавта Попова
(біля ринку ,,Престиж”)” (літній майданчик кафе)

24. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Яковцю  О.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Бєляєва
(біля будинку № 11)” (кіоск по ремонту годинників)

25. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про поновлення
Омесю  М.С.  та  Омесь  О.І.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Калініна, 21” (магазин та офіс)
Постійне користування (дозвіл)

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

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
управлінню  Державної  пенітенціарної  служби  України  в  Кіровоградській
області у постійне користування земельної ділянки по вул. Генерала Жадова
(біля будинку № 28)” (багатоповерховий житловий будинок)
Гаражі (дозвіл)

28. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Жигун О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 62)”

29. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Пойді М.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 36)”

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Несміян В.В.дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 68-а)”

Гаражі (власність) передача
31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Сивому  П.Д.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)” 

Гаражі (оренда) передача
32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

Розмочаєву  В.Ю.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Курганній  (вздовж
огорожі ПАТ НВП ,,Радій”)” 
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33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Горі  М.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Куроп'ятникова
(біля будинку № 27)” 

34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Соколовському Ю.І. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова
(біля будинку № 26, корп. 3)” 

35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Каракулову С.О. в оренду земельної ділянки по вул. Шульгиних, 32”

36. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Рудому  А.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Полтавській
(біля будинку № 28, корп. 2)” 

37. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
Ребровій  А.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова
(біля будинку № 42)” 

38. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  відмову  у
наданні  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок по місту Кіровограду (невідповідність плану зонування
території м. Кіровограда)” (Андреев О.А., 9 пунктів, 8 заявників)

Питання з 39 по 45 пункт доповідає в.о. начальника управління
містобудування та архітектури Мартинова І.В.

39. Про  погодження надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої
реклами  у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника  розміром
1,0х1,5  м  на  опорі  на  розі  вул.  Кримської  та  вул.  Хабаровської
ТОВ ,,Вересень Плюс” (заява № 15/308/51 від 19.02.2016)

40. Про  погодження надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої
реклами  у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника  розміром
1,0х1,5  м  на  опорі  на  розі  вул.  Хабаровської  та  вул.  Кримської
ТОВ ,,Вересень Плюс” (заява № 16/307/50 від 19.02.2016)

41. Про  погодження надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої
реклами у вигляді одностороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м на
розі вул. Героїв Сталінграда та вул. Космонавта Попова, з боку автостоянки
ФОП Марченко С.А. (заява № 12/304/48 від 19.02.2016)

42. Про  погодження надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої
реклами у вигляді двостороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м по
вул.  Євгена  Маланюка,  з  боку  буд.  №  2-б  (біля  супермаркету  ,,АТБ”)
ФОП Марченко С.А. (заява № 13/303/49 від 19.02.2016)

43. Про  погодження надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої
реклами у вигляді одностороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м по
вул.  Медведєва,  з  боку  університету  ФОП  Марченко  С.А.
(заява № 14/302/45 від 19.02.2016)
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44. Про  погодження надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої
реклами  у  вигляді  двостороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м
по  вул.  Полтавській,  з  боку  магазину  ,,МаксиДом”  ФОП  Марченко  С.А.
(заява № 11/305/47 від 19.02.2016)

45. Про  погодження надання  дозволу  на  розміщення  зовнішньої
реклами у вигляді двостороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м по
вул. Космонавта Попова, напроти супермаркету ,,АТБ” ФОП Марченко С.А.
(заява № 10/306/46 від 19.02.2016)

СЛУХАЛИ:
Деркаченка Ю.О., який запропонував затвердити порядок денний комісії

відповідно до листа від 22.02.2016 № 126 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища. 
ВИСТУПИЛИ:

Мартиненко І.В. запропонувала додатково внести до порядку денного
комісії наступні питання:

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої  реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника  розміром  1,0х1,5  м  на
опорі  на  розі  вул.  Кримської  та  вул.  Хабаровської  ТОВ ,,Вересень  Плюс”
(заява № 15/308/51 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника  розміром  1,0х1,5  м  на
опорі  на розі  вул.  Хабаровської  та  вул.  Кримської  ТОВ ,,Вересень Плюс”
(заява № 16/307/50 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м  на  розі
вул. Героїв Сталінграда та вул. Космонавта Попова, з боку автостоянки ФОП
Марченко С.А. (заява № 12/304/48 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у вигляді двостороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м по вул. Євгена
Маланюка, з боку буд. № 2-б (біля супермаркету ,,АТБ”) ФОП Марченко С.А.
(заява № 13/303/49 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м
по  вул.  Медведєва,  з  боку  університету  ФОП  Марченко  С.А.
(заява № 14/302/45 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у
вигляді  двостороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м
по  вул.  Полтавській,  з  боку  магазину  ,,МаксиДом”  ФОП  Марченко  С.А.
(заява № 11/305/47 від 19.02.2016);
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про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої  реклами
у  вигляді  двостороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м
по  вул.  Космонавта  Попова,  напроти  супермаркету  ,,АТБ”  ФОП
Марченко С.А. (заява № 10/306/46 від 19.02.2016).
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 22.02.2016 № 126 управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища  з  урахуванням наступних
питань:

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої  реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника  розміром  1,0х1,5  м  на
опорі  на  розі  вул.  Кримської  та  вул.  Хабаровської  ТОВ ,,Вересень  Плюс”
(заява № 15/308/51 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника  розміром  1,0х1,5  м  на
опорі  на розі  вул.  Хабаровської  та  вул.  Кримської  ТОВ ,,Вересень Плюс”
(заява № 16/307/50 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м  на  розі
вул. Героїв Сталінграда та вул. Космонавта Попова, з боку автостоянки ФОП
Марченко С.А. (заява № 12/304/48 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у вигляді двостороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0 м по вул. Євгена
Маланюка, з боку буд. № 2-б (біля супермаркету ,,АТБ”) ФОП Марченко С.А.
(заява № 13/303/49 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
у  вигляді  одностороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м
по  вул.  Медведєва,  з  боку  університету  ФОП  Марченко  С.А.
(заява № 14/302/45 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у
вигляді  двостороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м
по  вул.  Полтавській,  з  боку  магазину  ,,МаксиДом”  ФОП  Марченко  С.А.
(заява № 11/305/47 від 19.02.2016);

про погодження надання дозволу на розміщення зовнішньої  реклами
у  вигляді  двостороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м
по  вул.  Космонавта  Попова,  напроти  супермаркету  ,,АТБ”  ФОП
Марченко С.А. (заява № 10/306/46 від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

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

міської ради ,,Про надання Нестеренку В.А. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні піски” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Нестеренку В.А.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Салганні піски”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”
(Лисенко Р.О., 32 пункти, 30 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” (Лисенко Р.О., 32 пункти, 30 чол.).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення технічної документації із
землеустрою  громадянам”  (Бабченку  В.В.,  23  пункти,  21  заявник) 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”
(Бабченку В.В., 23 пункти, 21 заявник).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою



9

щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам”  (Мельник  Т.О.,
18 пунктів, 17 заявників) 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” (Мельник Т.О., 18 пунктів, 17 заявників).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(затвердження  технічних документацій  із  землеустрою) (Кулику  А.П.,
12 пунктів, 10 заявників) 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”  (затвердження технічних документацій
із землеустрою) (Кулику А.П., 12 пунктів, 10 заявників).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”  (затвердження  проектів  землеустрою) (Нестеренко  Т.І.,
10 пунктів, 8 заявників) 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”  (затвердження  проектів
землеустрою) (Нестеренко Т.І., 10 пунктів, 8 заявників).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

7. 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
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пункт) та  додатково  повідомив,  що  питання  виноситься  повторно  після
додаткового вивчення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

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

ділянки  по  вул.  Волкова,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(автомобільний  газозаправний  пункт) з  встановленням  терміну  оренди
строком на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах
(земельних торгах)  по вул.  Космонавта Попова (біля будинку № 15/18)  та
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні
торги окремим лотом” (торговельний павільйон) 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  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах
(земельних торгах)  по вул.  Космонавта Попова (біля будинку № 15/18)  та
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні
торги окремим лотом” (торговельний павільйон).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Івановій В.В. дозволу на розроблення проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”
(комплекс нежитлових будівель) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Івановій  В.В.
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дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок по м. Кіровограду” (комплекс нежитлових будівель).

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Роздольському  В.Ю.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Районній, 1-в” (виробнича база) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Роздольському  В.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Районній,  1-в”  (виробнича  база)  з
встановленням терміну оренди строком на 10 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання ПФ ,,Петроліум-Сервіс” дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки по просп. Інженерів, 11-а” (виробнича база), пояснив його
основні  положення,  одночасно  надав  інформацію  щодо  зауваження
управління  містобудування  та  архітектури  —  відповідно  зонування
виробнича база не передбачена.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання ПФ ,,Петроліум-
Сервіс”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
по просп. Інженерів, 11-а” (виробнича база) з встановленням терміну оренди
строком на 15 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

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

міської  ради ,,Про  передачу  Сердюку  М.А.  та  Дмітрієнко  М.С.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г” (виробнича база)  та пояснив
його основні положення. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Сердюку М.А. та

Дмітрієнко  М.С.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Леваневського,  2-г”
(виробнича база) з  встановленням терміну оренди на 15 років та розміру
орендної  плати  на  рівні  3  % від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ПрАТ  ,,Міжнародна  акціонерна  авіаційна
компанія ,,УРГА” в оренду земельної ділянки по вул. Добровольського,  1”
(виробничі приміщення) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ПрАТ

,,Міжнародна  акціонерна  авіаційна  компанія  ,,УРГА”  в  оренду  земельної
ділянки  по  вул.  Добровольського,  1”  (виробничі  приміщення)
з встановленням терміну оренди на 25 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  КП  ,,Україна”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Поповича, 1” (кондитерський цех) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про поновлення КП ,,Україна”
договору оренди земельної ділянки по вул. Поповича,  1”  (кондитерський
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цех) з встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної плати на
рівні 4 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  КП  ,,Україна”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Дружби народів, 9-а” (ремонтна дільниця) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про поновлення КП ,,Україна”

договору оренди земельної ділянки по вул. Дружби народів, 9-а” (ремонтна
дільниця) з встановленням терміну оренди на 5 років та розміру орендної
плати на рівні 3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  поновлення  Добрянському  І.А.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева,  92-а”  (фізкультурно-
оздоровчий комплекс) та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Шамардін  О.С.  вніс  пропозицію  щодо  зменшення  розміру  орендної
плати  -  на  рівні  3  % від  нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
в рік.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення
Добрянському  І.А.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева,  92-а”  (фізкультурно-оздоровчий  комплекс) з  встановленням
розміру  орендної  плати  на  рівні  3  %  від  нормативної  грошової  оцінки
земельної ділянки в рік та терміну оренди на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

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

міської  ради ,,Про  поновлення  Короні  Л.П.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Гоголя, 95/46” (магазин) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про поновлення Короні Л.П.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Гоголя,  95/46” (магазин)
з  встановленням  розміру  орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік та терміну оренди на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про поновлення Матюшенку С.Б. договору оренди земельної
ділянки  по  вул.  Ялтинській  (біля  зупинки  міського  транспорту
,,Онкодиспансер”)”  (торговельний  павільйон) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  поновлення

Матюшенку С.Б. договору оренди земельної ділянки по вул. Ялтинській (біля
зупинки міського транспорту ,,Онкодиспансер”)” (торговельний павільйон)
з  встановленням  розміру  орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік та терміну оренди на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради  ,,Про поновлення Верещаку В.В. договору оренди земельної
ділянки  по  вул.  Яновського,  155”  (магазин  непродовольчих  товарів) та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення

Верещаку В.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 155”
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(магазин  непродовольчих  товарів)  з  встановленням  терміну  оренди
на 5 років та розміру орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради  ,,Про  поновлення  Журенко  Т.О.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля муніципального ринку)”  (об'єкт
торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
Журенко Т.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Космонавта Попова
(біля  муніципального  ринку)”  (об'єкт торгівлі)  з  встановленням  терміну
оренди на  1  рік  та  розміру  орендної  плати  на  рівні  6  % від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища повідомити заявника про необхідність приведення
до  належного  вигляду  фасаду  об'єкта  торгівлі  на  земельній  ділянці
по вул. Космонавта Попова.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про поновлення ФОП Загребельному К.В.  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-в” (торговельний павільйон)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення  ФОП
Загребельному  К.В.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Преображенській, 16-в” (торговельний павільйон) з встановленням
терміну  оренди  на  5  рік  та  розміру  орендної  плати  на  рівні  6  %  від
нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

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

міської ради  ,,Про поновлення Самойловій Н.О. договору оренди земельної
ділянки по вул.  Гагаріна,  9”  (стоматологічний кабінет) та  пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради  ,,Про  поновлення
Самойловій  Н.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Гагаріна,  9”
(стоматологічний  кабінет)з  встановленням  розміру  орендної  плати  на
рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в рік та терміну
оренди на 5 років.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради (повторно) ,,Про  поновлення  Єліну  А.О.  договору
орендиземельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  ринку
,,Престиж”)” (літній майданчик кафе) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради  ,,Про поновлення Єліну А.О.
договору  орендиземельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля ринку ,,Престиж”)” (літній майданчик кафе) з встановленням терміну
оренди на 5 років та розміру орендної плати на рівні 6 % від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  поновлення  Яковцю  О.В.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку № 11)” (кіоск по ремонту годинників)
та пояснив його основні положення.
ВИСТУПИЛИ:

Гребенчук  Ю.О.  запропонував  додатково  вивчити  вищезазначене
питання.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
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міської  ради ,,Про  поновлення  Яковцю  О.В.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку № 11)” (кіоск по ремонту годинників)

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
25. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської ради ,,Про поновлення Омесю М.С. та Омесь О.І. договору оренди
земельної ділянки по вул. Калініна, 21” (магазин та офіс) та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про поновлення Омесю М.С.
та  Омесь  О.І.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Калініна,  21”
(магазин та офіс)  з встановленням терміну оренди на 5 років та розміру
орендної  плати  на  рівні  5  % від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки в рік.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради (повторно)  ,,Про  надання  Обласному  об'єднанню  церков
Євангельських  християн-баптистів  (ООП  ЄХБ)  Кіровоградської  області
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Леніна, 166-а” (дім молитви) та повідомив, що питання було
доопрацьовано — надана згода суміжних землевласників.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  Обласному
об'єднанню  церков  Євангельських  християн-баптистів  (ООП  ЄХБ)
Кіровоградської області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Леніна, 166-а” (дім молитви)

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу управлінню Державної пенітенціарної  служби
України  в  Кіровоградській  області  у  постійне  користування  земельної
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)”  (багатоповерховий
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житловий будинок) та пояснив його основні положення.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  управлінню

Державної  пенітенціарної  служби  України  в  Кіровоградській  області
у  постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Жадова
(біля будинку № 28)” (багатоповерховий житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Жигун  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(біля будинку № 62)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської  ради ,,Про  надання  Жигун  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського
(біля будинку № 62)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  надання  Пойді  М.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова
(біля будинку № 36)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської  ради ,,Про  надання  Пойді  М.Л.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова
(біля будинку № 36)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

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

міської  ради ,,Про  надання  Несміян  В.В.дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій
(біля будинку № 68-а)” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської  ради ,,Про  надання  Несміян  В.В.дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій
(біля будинку № 68-а)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Сивому П.Д. безоплатно у власність земельної
ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)” та повідомив, що
питання  доопрацьоване  —  висновок  департаменту  культури,  туризму  та
культурної  спадщини  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації
надано.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Сивому  П.Д.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля житлового
будинку № 52)”

Результати голосування:
„за” – 3,

„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 0,
Рішення не прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Розмочаєву В.Ю. в оренду земельної ділянки по
вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП ,,Радій”)” та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення

міської ради ,,Про передачу Розмочаєву В.Ю. в оренду земельної ділянки по
вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП ,,Радій”)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  Горі  М.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  Куроп'ятникова  (біля  будинку  №  27)”  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  передачу  Горі  М.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Куроп'ятникова (біля будинку № 27)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Соколовському Ю.І. в оренду земельної ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26, корп. 3)”  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 передачу Соколовському Ю.І. в оренду земельної ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26, корп. 3)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу Каракулову С.О. в оренду земельної ділянки по
вул. Шульгиних, 32” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
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міської ради ,,Про передачу Каракулову С.О. в оренду земельної ділянки по
вул. Шульгиних, 32”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  Рудому  А.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Полтавській (біля будинку № 28, корп. 2)” 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  передачу  Рудому  А.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Полтавській (біля будинку № 28, корп. 2)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  Ребровій  А.О.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Комарова (біля будинку № 42)” 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  передачу  Ребровій  А.О.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Комарова (біля будинку № 42)”.

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  відмову  у  наданні  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду
(невідповідність плану зонування території м. Кіровограда)” (Андреев О.А.,
9 пунктів, 8 заявників) та пояснив причини відмов.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про відмову у наданні дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
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по  місту  Кіровограду  (невідповідність  плану  зонування  території
м. Кіровограда)” (Андреев О.А., 9 пунктів,8 заявників)

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

39. СЛУХАЛИ:
Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з заявою ТОВ ,,Вересень

Плюс”  №  15/308/51  від  19.02.2016  про надання  дозволу  на  розміщення
зовнішньої  реклами  у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника
розміром 1,0х1,5 м на опорі на розі вул. Кримської та вул. Хабаровської.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  надання ТОВ  ,,Вересень  Плюс”  дозволів  на  розміщення
зовнішньої   реклами у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника
розміром  1,0х1,5  м  на  опорі  на  розі  вул.  Кримської  та  вул.  Хабаровської
ТОВ ,,Вересень Плюс” (заява № 15/308/51 від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

40. СЛУХАЛИ:
Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з заявою ТОВ ,,Вересень

Плюс”  №  16/307/50  від  19.02.2016  надання  дозволу  на  розміщення
зовнішньої  реклами  у  вигляді  одностороннього  рекламного  вказівника
розміром 1,0х1,5 м на опорі на розі вул. Хабаровської та вул. Кримської.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у вигляді
одностороннього рекламного вказівника розміром 1,0х1,5 м на опорі на розі
вул.  Хабаровської  та  вул.  Кримської  ТОВ  ,,Вересень  Плюс”
(заява № 16/307/50 від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
41. СЛУХАЛИ:

Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з заявою
ФОП Марченко С.А. № 12/304/48 від 19.02.2016 щодо надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами у вигляді одностороннього рекламного щита
розміром  3,0х6,0  м  на  розі  вул.  Героїв  Сталінграда  та  вул.  Космонавта
Попова, з боку автостоянки. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
 Погодити надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у вигляді

одностороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м  на  розі
вул. Героїв Сталінграда та вул. Космонавта Попова, з боку автостоянки ФОП
Марченко С.А. (заява № 12/304/48 від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
42. СЛУХАЛИ:

Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з заявою
ФОП  Марченко  С.А.  №  13/303/49  від  19.02.2016  надання  дозволу  на
розміщення зовнішньої реклами у вигляді двостороннього рекламного щита
розміром  3,0х6,0  м  по  вул.  Євгена  Маланюка,  з  боку  буд.  №  2-б
(біля супермаркету ,,АТБ”).

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у вигляді
двостороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м  по  вул.  Євгена
Маланюка, з боку буд. № 2-б (біля супермаркету ,,АТБ”) ФОП Марченко С.А.
(заява № 13/303/49 від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
43. СЛУХАЛИ:

Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з заявою
ФОП  Марченко  С.А  №  14/302/45  від  19.02.2016  надання  дозволу  на
розміщення зовнішньої реклами у вигляді одностороннього рекламного щита
розміром 3,0х6,0 м по вул. Медведєва, з боку університету.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

 Погодити надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у вигляді
одностороннього рекламного щита розміром 3,0х6,0  м по вул.  Медведєва,
з боку університету ФОП Марченко С.А. (заява № 14/302/45 від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.
44. СЛУХАЛИ:

Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з заявою
ФОП Марченко С.А. № 11/305/47 від 19.02.2016 щодо надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами у вигляді двостороннього рекламного щита
розміром 3,0х6,0 м по вул. Полтавській, з боку магазину ,,МаксиДом”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у вигляді
двостороннього рекламного щита розміром 3,0 х 6,0 м по вул. Полтавській,
з  боку  магазину  ,,МаксиДом”  ФОП  Марченко  С.А.  (заява  №  11/305/47/
від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

45. СЛУХАЛИ:
Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з заявою

ФОП Марченко С.А. № 10/306/46 від 19.02.2016 щодо надання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами у вигляді двостороннього рекламного щита
розміром 3,0х6,0 м по вул. Космонавта Попова, напроти супермаркету ,,АТБ”.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у вигляді

двостороннього  рекламного  щита  розміром  3,0х6,0  м  по  вул.  Космонавта
Попова,  напроти  супермаркету  ,,АТБ”  ФОП  Марченко  С.А.
(заява № 10/306/46 від 19.02.2016).

Результати голосування:
„за” – 6 (одноголосно).

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


