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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  9
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

16 березня 2016 року м. Кіровоград

Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Дрига В.В. - секретар комісії,
Гребенчук Ю.Ф.,
Ларін А.С.,
Шамардін О.С.,

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В.,

Запрошені: Смірнов В.О. - секретар 
Кіровоградської міської ради,

Грабенко О.В. - заступник
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради,

Владов Р.П. - начальник 
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 по 40 пункти доповідає начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища Владов Р.П.

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

Грачу А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Київській (біля будинку № 41)” 

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
у власність земельних ділянок учасникам АТО” (Сидоров О.В., 46 пунктів,
44 заявника)

Приватний сектор (дозволи)
3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам”
(Філоненко О.Ф., 12 пунктів, 10 громадян) 

4. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам
для  подальшого  надання  безоплатно  у  спільну  сумісну  власність”
(Логвінова І.А., 10 пунктів, 8 домоволодінь)

Приватний сектор (передача)
5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Татарин  М.Д.,
10 пунктів, 8 домоволодінь)

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
у власність земельних ділянок громадянам” (Головченко Є.М.,  8  пунктів,
6 домоволодінь)

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Мукашову  В.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по вул. Енергетиків” (житловий будинок)

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Ткачу Ю.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 12”
(житловий будинок)

Зміна цільового призначення (дозвіл)
9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Маринчаку  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни  цільового  призначення
по  вул.  Преображенській  (між  будинками  №  35  та  №  37)”
(офіс на житловий будинок)
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Зміна цільового призначення
10. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну

Вітер  Є.С.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Херсонській, 101” (житловий будинок на магазин)

11.Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  зміну
Мачак  О.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по  вул.  Московській,  165-б”  (житловий  будинок  на танцювальний  зал
та офісні приміщення)

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

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 18),  право
оренди на яку набувається на аукціоні” (об'єкт торгівлі

13. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної  ділянки  на  розі  вул.  40-річчя  Перемоги  та  вул.  Нижньої
П'ятихатської право оренди на яку набувається на аукціоні” (СТО)

14. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва право оренди на яку набувається
на аукціоні” (пункт технічного обслуговування автомобілів)

Аукціони
15.   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.  Острівській
(напроти  будинку  побуту  ,,Інгул”)  та  включення  до  Переліку  земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (магазин)

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних  торгах)
по  просп.  Університетському  (біля  обласної  лікарні)  та  включення
до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги
окремим лотом” (магазин)

Викуп
17. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
по вул. Тимірязєва, 17-а” (Ковальчук О.М.)
Оренда (дозвіл)

18. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ФОП  Слюсаренку  Ю.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
по вул. Добролюбова, 38-а” (магазин)
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19. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  МАГАЗИН  ,,ЮВІЛЕЙНИЙ”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  64”  (багатоповерховий  житловий
будинок)

20. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1” (багатоповерховий
житловий будинок)

21. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок
по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н” (торговельні
павільйони)

22. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  (будівництво
та обслуговування КЛ-10 кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21)

Оренда (передача) 
23. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

ПрАТ  ,,Міжнародна  акціонерна  авіаційна  компанія  ,,УРГА”  в  оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  1-є”  (приміщення  виробничої
діяльності)

24. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ПрАТ  ,,Міжнародна  акціонерна  авіаційна  компанія  ,,УРГА”  в  оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  1-а”  (споруди  авіаційного
транспорту)

25. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
Полоз Ю.В. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а”
(об'єкт торгівлі)

26. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
ПАТ  ,,Укртелеком”  в  оренду  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”
(розподільчі шафи)

27. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради
,,Про  передачу  ФОП  Тимофієнко  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Андріївській, 16-є” (магазин)

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

Крупченко  Л.М.  договору  оренди  земельної  ділянки
по вул. Добровольського, 13-а” (літній майданчик-кафе)
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Оренда (припинення) 
29. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про припинення

ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договорів  оренди  земельних  ділянок
по  м.  Кіровограду”  (у  зв'язку  з  наявністю  раніше  укладених  договорів
оренди)
Суборенда (дозвіл) 

30. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ ,,ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” дозволу на передачу в суборенду земельної
ділянки по вул. Садовій” (павільйон виставки-продажу автомобілів)
Постійне користування (дозвіл)

31. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
відділу  культури  і  туризму  Кіровоградської  міської  ради  дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
по вул. Волинській, 3” (бібліотека-філія № 14)
Постійне користування (передача)

32. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
КЗ  ,,Кіровоградський  академічний  обласний  театр  ляльок”  у  постійне
користування  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  32”
(театр ляльок) 
Гаражі (дозвіл) 

33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок  по  вул.  Можайського,  2-а”  (припинення  права  оренди
кооперативу ,,Гірник-2” та надання дозволу 24 громадянам)
Гаражі (передача) 

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

35. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2015  №  4348”
(,,Про надання Колесник В.О. дозволу на розроблення технічної документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
по вул. 40-річчя Перемоги, 56-а”) (виправлення технічної помилки)

36. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”  (від  20.11.2013  №  2579
,,Про надання ТОВ ,,Дитячо-юнацький спортивний центр ,,Україна” дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Братиславській,  92”,
від 14.11.2014 № 3694 ,,Про передачу ТОВ ,,Дитячо-юнацький спортивний
центр ,,Україна” в  оренду земельної  ділянки по вул.  Братиславській,  92”)
(виправлення коду КВЦПЗ)
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37. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4672”
(,,Про  передачу  Ніколаєнку  А.А.  земельної  ділянки  по  вул.  В'ячеслава
Чорновола, 42) (виправлення технічних помилок)

38. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4597”
(від  29.09.2015  №  4597  ,,Про  поновлення  ФОП  Шевченку  А.О.  договорів
оренди  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду” (зменшення  орендної
плати)

39. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  13.10.2015  №  4710”
(від  13.10.2015 № 4710 ,,Про надання  Рибці  Д.М.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  районі
пров. Курінного”) (виправлення технічної помилки)

Загальні питання 
40. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження

Положення про порядок отримання учасниками антитерористичної операції,
а  також  членами  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної  операції
земельних  ділянок  для  будівництва  і  обслуговування  житлових  будинків
на території м. Кіровограда, складу та порядку роботи комісії”

41. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  №  153
,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  28  квітня  2011  року  №  473”  (,,Про  затвердження  Комплексної
програми  внесення  змін  до  генерального  плану  міста  Кіровограда
(коригування  генерального  плану  міста  Кіровограда),  розроблення
картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі,
плану  зонування  території  міста  Кіровограда  та  детального  плану
території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних
ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних
вузлів з розв`язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно-планувальних
рішень)”)

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

42. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
ТОВ  ,,МастерБрок”  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок по вул. Дворцовій”

43. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про затвердження
земельної ділянки по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8), право оренди
на яку набувається на аукціоні” (автостоянка) 
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СЛУХАЛИ:
Деркаченка Ю.О., який запропонував затвердити порядок денний комісії

відповідно до листів від  14.03.2016 №  187 управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища та від 14.03.2016 № 834
управління  містобудування  та  архітектури.  Зокрема,  вніс  пропозицію
повторно  розглянути  питання  про  надання  ТОВ  ,,МастерБрок”  дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по вул. Дворцовій та визначитися щодо питання про затвердження земельної
ділянки по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку
набувається на аукціоні (за результатами виїзного засідання).

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 листів від 14.03.2016 № 187 управління земельних відносин та
охорони  навколишнього  природного  середовища  та  від  14.03.2016  № 834
управління містобудування та архітектури з урахуванням наступних питань:

про  надання  ТОВ  ,,МастерБрок”  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Дворцовій;

про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Глинки
(між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку набувається на аукціоні
(за результатами виїздного засідання).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про надання Грачу А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Київській (біля будинку № 41)” та
пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у наданні  Грачу  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Київській
(біля будинку № 41)”.

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”
(Сидоров О.В., 46 пунктів, 44 заявника) та пояснив його основні положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність
земельних  ділянок  учасникам  АТО” (Сидоров  О.В.,  46  пунктів,
44 заявника).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою громадянам” (Філоненко  О.Ф.,  12  пунктів,  10  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
(Філоненко О.Ф., 12 пунктів, 10 громадян).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою громадянам для подальшого надання безоплатно у спільну
сумісну власність”  (Логвінова І.А., 10 пунктів, 8 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  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам  для
подальшого  надання  безоплатно  у  спільну  сумісну  власність”
(Логвінова І.А., 10 пунктів, 8 домоволодінь).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”
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(Татарин  М.Д.,  10  пунктів,  8  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” (Татарин  М.Д.,  10  пунктів,
8 домоволодінь).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”
(Головченко  Є.М.,  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  власність
земельних  ділянок  громадянам” (Головченко  Є.М.,  8  пунктів,
6 домоволодінь).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Мукашову  В.В.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Енергетиків” (житловий будинок) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу Мукашову В.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Енергетиків”
(житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про передачу Ткачу Ю.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул.  Івана  Сірка,  12”  (житловий  будинок) та  пояснив  його  основні
положення.
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В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Ткачу  Ю.Г.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Івана  Сірка,  12”
(житловий будинок).

Результати голосування:
„за” – 4 (одноголосно).

Рішення прийнято.
***

До роботи комісії долучилися Капітонов С.І. та Шамардін О.С.
***

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

ради ,,Про  надання  Маринчаку  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  шляхом  зміни  цільового
призначення  по  вул.  Преображенській  (між  будинками  №  35  та  №  37)”
(офіс на житловий будинок) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Маринчаку В.М.
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки  шляхом  зміни  цільового  призначення  по  вул.  Преображенській
(між будинками № 35 та № 37)” (офіс на житловий будинок).

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

Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  зміну  Вітер  Є.С.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Херсонській, 101” (житловий будинок на магазин) 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 зміну Вітер Є.С. цільового призначення земельної ділянки
по вул. Херсонській, 101” (житловий будинок на магазин).

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

Рішення прийнято.
11. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  зміну  Мачак  О.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Московській, 165-б” (житловий будинок на танцювальний зал та
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офісні приміщення) та пояснив його основні положення.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення

міської  ради ,,Про  зміну  Мачак  О.Ю.  цільового  призначення  земельної
ділянки по вул. Московській, 165-б” (житловий будинок на танцювальний
зал та офісні приміщення).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля  будинку  №  18),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(об'єкт торгівлі) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

З  метою  додаткового  вивчення  відкласти  розгляд  проекту  рішення
міської  ради ,,Про  затвердження  земельної  ділянки
по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  будинку  №  18),  право  оренди
на яку набувається на аукціоні” (надати фото).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження земельної ділянки на розі вул. 40-річчя Перемоги та
вул.  Нижньої  П'ятихатської  право оренди на яку набувається на аукціоні”
(СТО) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити  у  затвердженні  земельної  ділянки  на  розі  вул.  40-річчя
Перемоги та вул.  Нижньої П'ятихатської право оренди на яку набувається
на аукціоні” (СТО).

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.
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14. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про затвердження земельної ділянки по вул. Маршала Конєва право
оренди на яку набувається на аукціоні”  (пункт технічного обслуговування
автомобілів) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відмовити у затвердженні земельної ділянки по вул. Маршала Конєва
право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”  (пункт  технічного
обслуговування автомобілів).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по вул. Острівській (напроти будинку побуту ,,Інгул”) та включення
до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги
окремим лотом” (магазин) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  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.  Острівській  (напроти  будинку  побуту  ,,Інгул”)
та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть
на земельні торги окремим лотом”.

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища запросити заявника на засідання комісії.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по просп.  Університетському (біля обласної лікарні)  та включення
до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги
окремим лотом” (магазин) та пояснив його основні положення.
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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  просп.  Університетському  (біля  обласної  лікарні)
та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть
на земельні торги окремим лотом” (надати фото).

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

Рішення прийнято.

17. 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.  Тимірязєва,  17-а”   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. Тимірязєва, 17-а”.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” - 0,
„утримались” - 1,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  ФОП  Слюсаренку  Ю.М.  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки по вул.  Добролюбова,  38-а”  (магазин) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання

ФОП  Слюсаренку  Ю.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
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по  вул.  Добролюбова,  38-а”  (магазин) 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.

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

ради ,,Про  надання  ТОВ  МАГАЗИН  ,,ЮВІЛЕЙНИЙ”  дозволу  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  64”
(багатоповерховий  житловий  будинок) та  пояснив  його  основні
положення.
ВИСТУПИЛИ:

Капітонов С.І.  зауважив,  що слід заздалегідь визначити межі зеленої
зони мікрорайону Лісопаркової.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити  у  наданні  ТОВ  МАГАЗИН  ,,ЮВІЛЕЙНИЙ”  дозволу

на розроблення технічної  документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  64”
(багатоповерховий житловий будинок).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Шмідту  В.Ф.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Жадова,  20,  корп.  1”  (багатоповерховий житловий будинок) та  пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1” (багатоповерховий
житловий будинок).
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2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  запросити  на  комісію  заявника  для  надання
пояснень.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок
по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н” (торговельні
павільйони) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
1.  Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання

Кадигробу  М.Д.  дозволів  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельних  ділянок
по  вул.  Яновського,  112-в  та  вул.  Преображенській,  16-н” (торговельні
павільйони).

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  запросити  на  засідання  комісії  власників
торговельних  павільйонів,  які  межують  з  тими,  що  розміщені
по вул. Яновського, 112-в та вул. Преображенській, 16-н.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”  (будівництво  та  обслуговування  КЛ-10  кВ  від  ЗТП-512
до ЗТП-21) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1.  Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  надання
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду” (будівництво та
обслуговування КЛ-10 кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21).



16

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного  середовища  запросити  на  комісію  заявника  для  надання
пояснень.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  ПрАТ  ,,Міжнародна  акціонерна  авіаційна  компанія
,,УРГА” в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 1-є”  (приміщення
виробничої діяльності) 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.  Короленка,  1-є” (приміщення  виробничої
діяльності).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  ПрАТ  ,,Міжнародна  акціонерна  авіаційна  компанія
,,УРГА”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  1-а”
(споруди авіаційного транспорту) 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.  Короленка,  1-а”  (споруди  авіаційного
транспорту).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  Полоз  Ю.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Космонавта Попова, 30-а” (об'єкт торгівлі) та пояснив його основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

Полоз Ю.В. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а”
(вивчити питання під час виїзного засідання).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  ПАТ  ,,Укртелеком”  в  оренду  земельних  ділянок
по м. Кіровограду” (розподільчі шафи) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ПАТ  ,,Укртелеком”  в  оренду  земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”
(розподільчі шафи).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  ФОП  Тимофієнко  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Андріївській, 16-є” (магазин) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Відкласти  розгляд  проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
ФОП  Тимофієнко  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Андріївській, 16-є” (надати фото).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про поновлення Крупченко Л.М. договору оренди земельної ділянки
по вул. Добровольського,  13-а”  (літній майданчик-кафе) 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 поновлення Крупченко Л.М. договору оренди земельної
ділянки по вул. Добровольського, 13-а” (літній майданчик-кафе).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  припинення  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договорів  оренди
земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”  (у  зв'язку  з  наявністю  раніше
укладених договорів оренди) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  припинення

ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  договорів  оренди  земельних  ділянок
по  м.  Кіровограду”  (у  зв'язку  з  наявністю  раніше  укладених
договорів оренди).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  ТОВ  ,,ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС”  дозволу  на  передачу  в
суборенду  земельної  ділянки  по  вул.  Садовій”  (павільйон  виставки-
продажу автомобілів) та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Відмовити у наданні ТОВ ,,ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” дозволу на передачу

в  суборенду  земельної  ділянки  по  вул.  Садовій”  (павільйон  виставки-
продажу автомобілів).

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

Рішення прийнято.
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31. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки  по  вул.  Волинській,  3”  (бібліотека-філія  № 14) та  пояснив  його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання відділу культури і

туризму  Кіровоградської  міської  ради  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Волинській,  3”
(бібліотека-філія № 14).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  передачу  КЗ  ,,Кіровоградський  академічний  обласний  театр
ляльок”  у  постійне  користування  земельної  ділянки
по  вул.  Преображенській,  32” (театр  ляльок) та  пояснив  його  основні
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
КЗ  ,,Кіровоградський  академічний  обласний  театр  ляльок”  у  постійне
користування  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  32”
(театр ляльок).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а” (припинення права
оренди  кооперативу  ,,Гірник-2”  та  надання  дозволу  24  громадянам)
та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по  вул.  Можайського,  2-а”  (припинення  права  оренди  кооперативу
,,Гірник-2” та надання дозволу 24 громадянам).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про передачу Буровій О.І. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Героїв Сталінграда (біля житлового будинку № 30)” та пояснив його
основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  Буровій  О.І.

безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда
(біля житлового будинку № 30)”.

Результати голосування:
„за” – 2,

„проти” - 1,
„утримались” - 3,

„не голосували” - 0,
Рішення не прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 14.07.2015 № 4348” (,,Про надання Колесник В.О. дозволу на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)
меж  земельної  ділянки  по  вул.  40-річчя  Перемоги,  56-а”)
(виправлення технічної помилки) та пояснив причини внесення змін.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішення

Кіровоградської  міської  ради  від  14.07.2015  №  4348”  (,,Про  надання
Колесник  В.О.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
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із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
по вул. 40-річчя Перемоги, 56-а”) (виправлення технічної помилки).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішень  Кіровоградської  міської  ради”
(від 20.11.2013 № 2579 ,,Про надання ТОВ ,,Дитячо-юнацький спортивний
центр  ,,Україна”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки
по  вул.  Братиславській,  92”,  від  14.11.2014  №  3694  ,,Про  передачу
ТОВ ,,Дитячо-юнацький  спортивний  центр  ,,Україна”  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Братиславській, 92”) (виправлення коду КВЦПЗ) та пояснив
причини внесення змін.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішень
Кіровоградської  міської  ради”  (від  20.11.2013  №  2579  ,,Про  надання
ТОВ  ,,Дитячо-юнацький  спортивний  центр  ,,Україна”  дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Братиславській,  92”,
від 14.11.2014 № 3694 ,,Про передачу ТОВ ,,Дитячо-юнацький спортивний
центр ,,Україна” в  оренду земельної  ділянки по вул.  Братиславській,  92”)
(виправлення коду КВЦПЗ).

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29.09.2015 № 4672” (,,Про передачу Ніколаєнку А.А.  земельної  ділянки
по  вул.  В'ячеслава  Чорновола,  42) (виправлення  технічних  помилок)
та пояснив причини внесення змін.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішення
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Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4672” (,,Про  передачу
Ніколаєнку  А.А.  земельної  ділянки  по  вул.  В'ячеслава  Чорновола,  42)
(виправлення технічних помилок).

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

Рішення прийнято.
38. СЛУХАЛИ:

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської
ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  29.09.2015  №  4597”  (від  29.09.2015  №  4597  ,,Про  поновлення
ФОП  Шевченку  А.О.  договорів  оренди  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”) (зменшення орендної плати) та пояснив причини внесення
змін.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради ,,Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.09.2015  №  4597”
(від  29.09.2015  №  4597  ,,Про  поновлення  ФОП  Шевченку  А.О.  договорів
оренди  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду” (зменшення  орендної
плати).

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища запросити на комісію заявника.

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

Рішення прийнято.

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

ради ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 13.10.2015 № 4710” (,,Про надання Рибці Д.М. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  районі
пров.  Курінного”)  (виправлення  технічної  помилки) та  пояснив
його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про внесення змін до рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  13.10.2015  №  4710” (,,Про  надання
Рибці Д.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  районі  пров.  Курінного”)  (виправлення  технічної
помилки).

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

Рішення прийнято.
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40. СЛУХАЛИ:
Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення міської

ради ,,Про  затвердження  Положення  про  порядок  отримання  учасниками
антитерористичної  операції,  а  також  членами  сімей  загиблих  учасників
антитерористичної  операції  земельних  ділянок  для  будівництва
і  обслуговування  житлових  будинків  на  території  м.  Кіровограда,  складу
та порядку роботи комісії” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження
Положення про порядок отримання учасниками антитерористичної операції,
а  також  членами  сімей  загиблих  учасників  антитерористичної  операції
земельних  ділянок  для  будівництва  і  обслуговування  житлових  будинків
на території м. Кіровограда, складу та порядку роботи комісії”.

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

Рішення прийнято.

41. СЛУХАЛИ:
Мартинову  І.В.,  яка  ознайомила  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради №  153  ,,Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської
міської  ради  від  28  квітня  2011  року  №  473”  (,,Про  затвердження
Комплексної  програми  внесення  змін  до  генерального  плану  міста
Кіровограда  (коригування  генерального  плану  міста  Кіровограда),
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій
і  графічній  формі,  плану  зонування  території  міста  Кіровограда
та детального плану території міста Кіровограда  (першочерговість
розроблення  плану  червоних  ліній  магістральних  вулиць  міста
Кіровограда  та  планування  транспортних  вузлів  з  розв`язкою  руху
в  двох  рівнях,  визначення  архітектурно-планувальних  рішень)”)
та пояснила його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради №  153  ,,Про  внесення  змін

до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  28  квітня  2011  року
№  473”  (,,Про  затвердження  Комплексної  програми  внесення  змін
до  генерального  плану  міста  Кіровограда  (коригування  генерального
плану  міста  Кіровограда),  розроблення  картографічних  матеріалів
масштабу  1:5000  в  цифровій  і  графічній  формі,  плану  зонування
території  міста Кіровограда та детального плану території  міста
Кіровограда  (першочерговість  розроблення  плану  червоних  ліній
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магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних
вузлів  з  розв`язкою  руху  в  двох  рівнях,  визначення  архітектурно-
планувальних рішень)”). 

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

Рішення прийнято.
42. СЛУХАЛИ:

Деркаченка  Ю.О.,  який  запропонував  членам  комісії  переглянути
питання про надання ТОВ ,,МастерБрок” дозволів на розроблення проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Дворцовій
та  повідомив,  що  справа  щодо  вищезазначеного  питання  перебуває
в судовому провадженні.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Рекомендувати міському  голові  не  включати  до  проекту  порядку
денного  сесії  Кіровоградської  міської  ради питання  ,,Про  надання
ТОВ  ,,МастерБрок”  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Дворцовій”  до  вирішення
в судових інстанціях.

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

Рішення прийнято.
43. СЛУХАЛИ:

Деркаченка Ю.О., який поінформував про виїзне засідання на земельну
ділянку по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8) та запропонував членам
комісії визначитися та прийняти рішення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  затвердження  земельної
ділянки по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (автостоянка). 

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” - 0,
„утримались” - 2,

„не голосували” - 0,
Рішення прийнято.

Голова комісії   Ю.Деркаченко
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Секретар комісії            В.Дрига


