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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  №  2
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

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

30 грудня 2015 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,

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

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

Присутні: Представники засобів масової 
інформації та громадських організацій.
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Порядок денний
Доповідає начальник управління земельних відносин та охорони

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради
Пидорич В.О.

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

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО по м. Кіровограду” (Сосна, 17 пунктів, 16 чол.)

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок учасникам АТО по м. Кіровограду” (Мучлер, 27 пунктів, 26 чол.)

Учасники АТО   (приватний сектор передача)  
3. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу

у власність земельних ділянок учасникам АТО”  (Болгаренко, 61 пункт,
59 чол.)

4. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у
власність земельних ділянок учасникам бойових дій” (Шепель, 9 пунктів,
7 чол.)

Учасники АТО   (дозвола, гаражі)  
5. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання

Пухкому  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 16)” 

6. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Хоменку  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 31)” 

7. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Андросовичу  Д.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28,
корп. 2)” 

8. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Бородаю  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова
(біля будинку № 26, корп. 3)” 

9. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  надання
Полякову  О.С.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки по  просп.  Перемоги  (біля  будинку  № 12,
корп. 1)”

Приватний сектор   (дозвола, проекти)   
10. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Бакін, 46 пунктів)
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11. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам” (Марчук, 19 пунктів) (повторно)

Приватний сектор (дозвола технічна документація) 
12. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання

дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
громадянам” (Сітькова, 59 пунктів) 

13. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання
дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
громадянам  для  подальшого  надання  безоплатно  у  спільну  сумісну
власність” (Репіда, 50 пунктів)

14. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Фіщенку М.М.
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
по вул. Мотокросній, 44”

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

безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Плотніков,
48 пунктів) 

16. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Приступа,
16 пунктів) (повторно)

17. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
Кукурило  А.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по пров. Героїв АТО, 21” (сирота) 

Приватний сектор   (передача технічна документація)  
18. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у

власність земельних ділянок громадянам” (Коробченко, 21 пункт) 
19. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу

у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам” (Околєлова,
10 пунктів)

20. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
у власність земельних ділянок громадянам” (Проценко, 97 пунктів)

Садові товариства   (дозвола)  
21. Про погодження проекту рішення міської ради  ,,Про надання

громадянам  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою в садових товариствах” (Антикалов, 47 пунктів)

Садові товариства   (передача)  
22. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу у

власність земельних ділянок в садових товариствах” (Шульга, 37 пунктів)
Оренда   (передача)  
23. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу

ТОВ ,,Диво Світ Молоко” в оренду земельної ділянки по вул. Валентини
Терешкової, 231” (завод) 
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24. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Сімферопольській, 22” (розміщення та обслуговування КТП) 

25. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ТОВ  ,,ЛАСКА”  в  оренду  земельної  ділянки  по  пров.  Цеховому,  4-д”
(перехід  права  від  ТОВ  ,,Фабрика  по  виробництву  харчової  упаковки
,,УКРХАРЧОПАК”) (виробнича база)

26. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ТОВ ,,ФМ-АЛЬЯНС” в оренду земельної ділянки по вул. Єгорова, 56-п”
(перехід права від Барбанової Л.В.) (торговельний павільйон)

27. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ТОВ  ,,ФМ-АЛЬЯНС”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда,  30-а”  (перехід  права  від  ПП  ,,ЛАЙНБУД-КІР”)
(торговельний павільйон) 

28. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ТОВ ,,ІМПЕРІЯ-АГРО” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17”
(перехід  права  від  Учбово-виробничого  підприємства  українського
товариства глухих) (підприємства) 

29. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ТОВ  ,,Кіровоградський  міський  Палац  культури”  в  оренду  земельної
ділянки по вул.  Віктора Чміленка,  53/35” (розміщення міського палацу
культури)

30. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
Регіональному  громадсько-просвітницькому  товариству  ,,Православна
просвіта” в оренду земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля
будинку  №  1-г)”  (створення  озеленених  територій  загального
користування) 

31. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ТОВ  ,,Ріал  Істейт”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта
Попова, 9-г” (супермаркет) 

32. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про передачу
ТОВ  ,,СТАНДАРТ-С”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Маршала
Конєва, 12” (автозаправна станція) 

Загальні питання
33. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

проведення нормативної грошової оцінки земель міста Кіровограда”
34. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

доручення”
35. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про

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

комісії відповідно до листа від 25.12.2015 № 1330 управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища. 
ВИСТУПИЛИ:

Пидорича В.О. вніс наступні пропозиції:
виключити з переліку питань пункт 34 ,,Про доручення”;
включити до порядку денного комісії 2 питання (додаються), а саме:
,,Про доручення”;
,,Про уповноваження”.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити  порядок  денний  засідання  постійної  комісії

Кіровоградської  міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва
та  регулювання земельних відносин  відповідно  до  листа  від  25.12.2015
№  1330  управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього
природного середовища з урахуванням наступних пропозицій:

виключити з переліку питань пункт 34 ,,Про доручення”;
включити до порядку денного комісії 2 питання (додаються), а саме:
,,Про доручення”;
,,Про уповноваження”.

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

Рішення прийнято.
1. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської ради  ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО по м. Кіровограду”
(Сосна, 17 пунктів, 16 чол.), пояснив основні його положення. Одночасно
звернув увагу, що відповідно до висновків управління містобудування та
архітектури  Кіровоградської  міської  ради  пункти  4,  5,  6  зазначеного
проекту рішення не відповідають Генеральному плану міста Кіровограда.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

1. Погодити проект рішення міської ради  ,,Про надання дозволів на
розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО по м. Кіровограду” за виключенням пунктів 4, 5, 6, а саме:

,,4. Надати Полозу Сергію Володимировичу дозвіл на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно
у  власність  по  вул.  Сиваській  (біля  будинку  №  44)  орієнтовною
площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової
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та громадської забудови, що перебувають у запасі.
5.  Надати Костенку  Володимиру Івановичу  дозвіл  на  розроблення

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно
у власність по вул. Сиваській (біля будинку № 44) орієнтовною площею
0,1000  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови  для
будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель
і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової
та громадської забудови, що перебувають у запасі.

6. Надати Нестеренку Віталію Анатолійовичу дозвіл на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  безоплатно
у власність по вул. Лермонтова (біля будинку № 21) орієнтовною площею
0,1000  га  –  землі  одно-  та  двоповерхової  житлової  забудови
для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку,  господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі.”

2.  Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  інформувати  Полоза  С.В.,
Костенка  В.І.  та  Нестеренка  В.А.  щодо  висновків  управління
містобудування  та  архітектури  Кіровоградської  міської  ради  та  рішення
постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

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

Рішення прийнято.
2. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської ради  ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО по  м.Кіровограду”
(Мучлер, 27 пунктів, 26 чол.), пояснив основні його 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
учасникам АТО по м.Кіровограду” (Мучлер, 27 пунктів, 26 чол.)

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

Рішення прийнято.
***

Шамардін О.С. залишив засідання комісії.
***

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам
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АТО” (Болгаренко, 61 пункт, 59 чол.), пояснив основні його положення.
В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення міської  ради ,,Про передачу  у  власність

земельних  ділянок  учасникам  АТО”  (Болгаренко,  61  пункт,  59  чол.),
пояснив основні його положення.

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

Рішення прийнято.
4. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам
бойових  дій”  (Шепель,  9  пунктів,  7  чол.), пояснив  основні  його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу у власність
земельних  ділянок  учасникам  бойових  дій”  (Шепель,  9  пунктів,
7 чол.).

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

Рішення прийнято.
5. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської ради ,,Про надання Пухкому В.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андріївській (біля
будинку № 16)”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Пухкому  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 16)”.

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

Рішення прийнято.
6. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської ради ,,Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій
(біля будинку № 31)”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
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Хоменку  А.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 31)”.

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

Рішення прийнято.
7. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської  ради ,,Про  надання  Андросовичу  Д.М.  дозволу  на  розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала
Жадова (біля будинку № 28, корп. 2)”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання
Андросовичу  Д.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28,
корп. 2)”

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

Рішення прийнято.
8. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської ради ,,Про надання Бородаю С.В. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта
Попова (біля будинку № 26, корп. 3)”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про надання Бородаю С.В.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26, корп. 3)” 

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання Полякову О.С. дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги
(біля будинку № 12, корп. 1)”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про надання Полякову О.С.
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дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 1)”.

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

Рішення прийнято.
10. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  громадянам”  (Бакін,  46  пунктів),
пояснив основні його 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” (Бакін, 46 пунктів).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок громадянам” (Марчук,  19  пунктів)
(повторно), пояснив основні його 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” (Марчук, 19 пунктів) (повторно).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання дозволів на розроблення технічної документації
із землеустрою громадянам” (Сітькова, 59 пунктів), пояснив основні його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  дозволів  на
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розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  громадянам”
(Сітькова, 59 пунктів).

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

Рішення прийнято.
13. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  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” (Репіда, 50 пунктів), пояснив основні його 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” (Репіда,
50 пунктів).

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

Рішення прийнято.
14. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської  ради ,,Фіщенку  М.М.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із землеустрою по вул. Мотокросній,  44”, пояснив основні
його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Фіщенку М.М. дозволу на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
по вул. Мотокросній, 44”.

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

Рішення прийнято.
15. СЛУХАЛИ:

Пидорича  В.О.,  який ознайомив членів  комісії  з  проектом рішення
міської  ради ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам” (Плотніков, 48 пунктів), пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу безоплатно у
власність земельних ділянок громадянам” (Плотніков, 48 пунктів).

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

Рішення прийнято.



11

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

міської  ради ,,Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок
громадянам”  (Приступа, 16 пунктів) (повторно), пояснив основні його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської ради ,,Про передачу безоплатно у
власність земельних ділянок громадянам” (Приступа, 16 пунктів).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  Кукурило  А.В.  безоплатно  у  власність
земельної  ділянки по пров.  Героїв  АТО,  21”  (сирота), пояснив основні
його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити проект рішення міської ради ,,Про передачу Кукурило А.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Героїв  АТО,  21”
(сирота).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”
(Коробченко, 21 пункт) (повторно), пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність

земельних ділянок громадянам” (Коробченко, 21 пункт) (повторно).
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  спільну  часткову  власність  земельних
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ділянок  громадянам”  (Околєлова,  10  пунктів),  пояснив  основні  його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  спільну

часткову  власність  земельних  ділянок  громадянам”  (Околєлова,
10 пунктів).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”
(Проценко, 97 пунктів), пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність
земельних ділянок громадянам” (Проценко, 97 пунктів).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про надання громадянам дозволів на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  в  садових  товариствах”  (Антикалов,
47 пунктів), пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання  громадянам

дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою в садових
товариствах” (Антикалов, 47 пунктів).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
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товариствах” (Шульга, 37 пунктів), пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  у  власність

земельних ділянок в садових товариствах” (Шульга, 37 пунктів).
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,Диво Світ Молоко” в оренду земельної
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 231” (завод), пояснив основні його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Погодити  проект рішення міської  ради ,,Про передачу ТОВ ,,Диво
Світ  Молоко”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 231” (завод).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  в  оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Сімферопольській,  22”  (розміщення  та
обслуговування КТП), пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ПАТ  ,,Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Сімферопольській, 22” (розміщення та обслуговування КТП).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,ЛАСКА” в оренду земельної ділянки по
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пров. Цеховому, 4-д”  (перехід права від ТОВ ,,Фабрика по виробництву
харчової упаковки ,,УКРХАРЧОПАК”) (виробнича база), пояснив основні
його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ТОВ  ,,ЛАСКА”  в  оренду  земельної  ділянки  по  пров.  Цеховому,  4-д”
(перехід  права  від  ТОВ  ,,Фабрика  по  виробництву  харчової  упаковки
,,УКРХАРЧОПАК”) (виробнича база).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,ФМ-АЛЬЯНС”  в  оренду  земельної
ділянки  по  вул.  Єгорова,  56-п”  (перехід  права  від  Барбанової  Л.В.)
(торговельний павільйон), пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища перенести на наступне засідання постійної комісії
з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища розгляд
проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,ФМ-АЛЬЯНС”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Єгорова,  56-п”  (перехід  права  від
Барбанової Л.В.) (торговельний павільйон).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,ФМ-АЛЬЯНС”  в  оренду  земельної
ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  30-а”  (перехід  права  від
ПП ,,ЛАЙНБУД-КІР”) (торговельний павільйон),  пояснив основні  його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища перенести на наступне засідання постійної комісії
з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища розгляд
проекту  рішення  міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,ФМ-АЛЬЯНС”
в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  30-а”  (перехід
права від ПП ,,ЛАЙНБУД-КІР”) (торговельний павільйон).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,ІМПЕРІЯ-АГРО” в оренду земельної
ділянки  по  вул.  Волкова,  17”  (перехід  права  від  Учбово-виробничого
підприємства українського товариства глухих) (підприємства),  пояснив
основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього

природного середовища перенести на наступне засідання постійної комісії
з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання  земельних
відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища розгляд
проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  ТОВ  ,,ІМПЕРІЯ-АГРО”  в
оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17” (перехід права від Учбово-
виробничого  підприємства  українського  товариства  глухих)
(підприємства).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,Кіровоградський  міський  Палац
культури” в оренду  земельної  ділянки по вул.  Віктора Чміленка,  53/35”
(розміщення  міського  палацу  культури),  пояснив  основні  його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони

навколишнього природного середовища перенести на наступне засідання
постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  ТОВ
,,Кіровоградський міський Палац культури” в оренду земельної ділянки по
вул. Віктора Чміленка, 53/35” (розміщення міського палацу культури).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  Регіональному  громадсько-просвітницькому
товариству  ,,Православна  просвіта”  в  оренду  земельної  ділянки
по  вул.  В’ячеслава  Чорновола  (біля  будинку  №  1-г)”  (створення
озеленених територій загального користування), пояснив основні його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього природного середовища перенести на наступне засідання
постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
розгляд  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу  Регіональному
громадсько-просвітницькому товариству ,,Православна просвіта” в оренду
земельної  ділянки по вул.  В’ячеслава  Чорновола (біля  будинку № 1-г)”
(створення озеленених територій загального користування).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,Ріал Істейт” в оренду земельної ділянки
по  вул.  Космонавта  Попова,  9-г”  (супермаркет),  пояснив  основні  його
положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Доручити  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
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навколишнього природного середовища перенести на наступне засідання
постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
розгляд проекту рішення міської ради ,,Про передачу ТОВ ,,Ріал Істейт” в
оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г” (супермаркет).

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

Рішення прийнято.

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

міської  ради ,,Про  передачу  ТОВ  ,,СТАНДАРТ-С”  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Маршала Конєва, 12”  (автозаправна станція),  пояснив
основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу

ТОВ  ,,СТАНДАРТ-С”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Маршала
Конєва, 12” (автозаправна станція).

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста
Кіровограда”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про проведення нормативної

грошової оцінки земель міста Кіровограда”.
Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про доручення”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про доручення”.

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

Рішення прийнято.

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

міської ради ,,Про уповноваження”, пояснив основні його положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:
Погодити проект рішення міської ради ,,Про уповноваження”.

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

Рішення прийнято.

***
СЛУХАЛИ:

Деркаченка Ю.О.,  який  запропонував провести  наступне засідання
постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
13.01.2016 року о 13.00 в кімн. 222-а.
ВИРІШИЛИ:

Провести наступне засідання постійної комісії з питань архітектури,
будівництва,  реклами,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  13.01.2016  року  о  13.00
в кімн. 222-а.

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

Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


