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УКРАЇНА  

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА  

7 СКЛИКАННЯ 
 

ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, 
АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 
 

 
08 лютого 2016  року                                                               м. Олександрія  
 
Присутні: 

1. Жежеря В.О. (заступник голови) 
2. Сулятицький М.М. (голова) 
3. Ходак О.В. 
4. Холохоленко О.А. (секретар) 

 
Відсутні члени комісії: 

1. Долгіх О.Л. 
2. Матвієнко М.В. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Про розгляд проектів рішень 6 сесії міської ради (відповідно до порядку денного 
№№ 2-50) 
 
2. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про утворення виконавчого 
органу Олександрійської міської ради «Державні реєстратори Олександрійської міської 
ради»» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
3. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про збільшення загальної 
чисельності апарату міської ради». 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
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4. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про внесення змін до 
складу постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, 
торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
5. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про реформування 
комунального підприємства «Редакція газети «Вільне Слово»» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити рішення 
 
6. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 30.06.2006 № 73 «Про положення та посвідчення помічника-
консультанта депутата міської ради»» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
7. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про проведення звітно-
виборних зборів (конференцій) у квартальних комітетах міста Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
8. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про перспективний план 
роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2016 року» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
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9. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 02.03.2007 № 259 «Про розподіл території міста на 
мікрорайони»» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
10. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
найменувань площ, проспектів, вулиць та провулків у місті Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
11. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про внесення змін до 
міського бюджету на 2016 рік» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
12. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження звіту 
про виконання міського бюджету за 2015 рік» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
13. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про Програму підвищення 
інвестиційного іміджу та залучення інвестицій в економіку міста Олександрії на 2016-
2020 роки» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
14. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Олександрії на 2016-2020 
роки» 
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ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
16. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про проект Програми 
цивільного захисту міста Олександрії на 2016-2020 роки» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
17. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Програми безоплатної правової допомоги населенню м. Олександрії на 2016-2018 роки» 
 
ВИСТУПИЛИ: Безлюдько В.І. – заступник директора міського центру надання правової 
допомоги населенню 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: погодити та схвалити програму безоплатної правової допомоги населенню 
 
18. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про прийняття до 
комунальної власності об’єкта незавершеного будівництва – будівлі комбінату побутового 
обслуговування біля житлового будинку по провулку Чичеріна № 9-а в місті Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
19. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на впровадження заходів з 
енергозбереження на 2016-2020 рр.» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
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20. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Програми оснащення багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії засобами 
обліку теплової енергії на 2016-2020 рр.» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
21. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Програми стимулювання створення та підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків на 2016-2020 рр.» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
22. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Програми з благоустрою м. Олександрії на 2016-2020 роки» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
23. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Програми «Дороги Олександрії на 2016-2020 роки»» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
24. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 12 січня 2006 року № 825 «Про програму «Питна вода  
м. Олександрії на 2006-2020 роки»» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
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25. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про створення 
Молодіжного Парламенту міста Олександрії та затвердження положення» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 0 «ПРОТИ» - 4  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: відхилити рішення. Розглянути після затвердження нового складу 
виконавчого комітету 
 
26. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження 
Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2016 рік» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
27. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про дозвіл на списання КП 
«Теплокомуненерго»» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
28. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про зняття з обліку 
нерухомого майна по вул. Кільцевій, 13» 
 
ВИСТУПИЛИ: Сулятицький М.М. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
29. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про надання дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості)  меж земельних ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на розробку технічної документації 
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30. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про передачу безоплатно у 
власність земельних ділянок громадянам» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: надати дозвіл на передачу у власність 
 
31. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок учасникам 
антитерористичної операції» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
32. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
33. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
34. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про продовження терміну 
на розробку землевпорядної документації» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
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ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
35. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про надання в тимчасове 
користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту на території 
міста Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 1 «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
36. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про оренду земельних 
ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
37. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про поновлення договорів 
оренди земельних ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення по першим шести пунктам, по сьомому утримались до 
з’ясування питань по суті 
 
38. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про припинення договорів 
оренди земельних ділянок» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
39. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про розгляд заяв гаражних 
кооперативів» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
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ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
40. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про відведення земельних 
ділянок в постійне користування» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
41. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про припинення права 
постійного користування земельними ділянками» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
42. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про викуп земельної 
ділянки по пр. Леніна, 52а» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 3 «ПРОТИ» - 1  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
43. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про надання дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок, що перебувають в оренді або передаються в оренду» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
44. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про внесення змін до 
рішення міської ради від 29.10.2004 № 531 «Про оренду земельних ділянок»» 
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ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
45. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про розгляд заяв 
Тімофєєвої В.В. про розмір орендної плати та зміну цільового призначення по земельній 
ділянці за адресою: вул. Калініна, 20» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
46. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про продаж на земельних 
торгах земельної ділянки по вул. 6-го Грудня (напроти будинку № 91)» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
47. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про згоду на передачу 
земельної ділянки до комунальної власності територіальної громади селища Пантаївка» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
48. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про індексацію орендної 
плати за оренду комунального майна» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 



11 
 

49. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про встановлення орендної 
плати за оренду нежитлових приміщень» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
50. СЛУХАЛИ: Голову постійної комісії Сулятицького М.М.  «Про доповнення переліку 
земельних ділянок для продажу права їх оренди (власності) на конкурентних засадах 
(шляхом аукціону) в м. Олександрії» 
 
ВИСТУПИЛИ: Купченко Олександр Павлович, начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  4 
«ЗА» - 4 «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити рішення 
 
 
 
 
 
Голова комісії:       М. СУЛЯТИЦЬКИЙ 
 
Секретар комісії:      О. ХОЛОХОЛЕНКО 


