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ПРОТОКОЛ 
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ 

ПРИВАТИЗАЦІЇ МАЙНА, ЖИТЛА, ЗЕМЛІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 
 
21 січня 2016 року                                                                                                м. Олександрія  
 
Присутні члени комісії: 
 
1. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про попереднє 
погодження місця розташування тимчасових споруд на території м. Олександрії 
Сопрунчук Д.С. 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
2. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про встановлення 
орендної плати за оренду нежитлових будівель за адресою: м. Олександрія, 
вул. Семашка, 6 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
3. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про розгляд заяви 
Тімофєєвої В.В. 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
4. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про передачу в 
постійне користування земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 2а 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
5. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про встановлення 
орендної плати за оренду нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, 
вул. Першотравнева, 9, кімната № 73 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
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6. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про припинення права 
постійного користування земельною ділянкою за адресою: вул. Семашка, 55 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
7. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про припинення права 
постійного користування земельними ділянками 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. та члени постійної комісії 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та доповнити п.5 такого змісту: встановити нових власників і 
спонукати до сплати орендної плати 
 
8. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про земельні ділянки 
по вул. Дружби народів, 6 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
9. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
10. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
11. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки по 
вул. Міліцейській (суміжно з садибою № 57а) 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
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12. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про надання  в 
тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту 
товариству з обмеженою відповідальністю «Соколівський м’ясокомбінат» 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
13. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про продовження 
терміну на розробку проектів землеустрою щодо відведення в постійне користування 
земельних ділянок ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
14. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про надання в оренду 
земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
15. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельної ділянки по Звенигородському шосе, 5/2 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
16. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. та члени комісії 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити та запропонувати п.1 зміну договору оренди змінити на 5 років 
 
17. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про надання дозволу 
на списання основних засобів наземної тепломережі м-н Жовтневий, вул. Трудових 
резервів, 1 КП «ТКЕ» 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. та заступник голови постійної комісії Алімов Є.В. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
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18. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про внесення змін до 
міського бюджету на 2015 рік 
 
ВИСТУПИЛИ: Начальник управління приватизації, оренди майна та землі міської ради 
КУПЧЕНКО О.П. та заступник голови постійної комісії Алімов Є.В. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
19. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про внесення змін до 
рішення міської ради від 25 грудня 2015 року № 22 «Про міський бюджет на 2016 рік» 
 
ВИСТУПИЛИ: Заступник голови постійної комісії Алімов Є.В. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
20. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про внесення змін до 
складу постійної комісії з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку, 
торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій  
 
ВИСТУПИЛИ: Заступник голови постійної комісії Алімов Є.В. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
21. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про затвердження 
Програми безоплатної правової допомоги населенню м. Олександрія на 2016-2018 роки 
 
ВИСТУПИЛИ: Заступник голови постійної комісії Алімов Є.В. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
22. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про збільшення 
загальної чисельності апарату міської ради 
 
ВИСТУПИЛИ: Заступник голови постійної комісії Алімов Є.В. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
23. СЛУХАЛИ: Заступника голови постійної комісії АЛІМОВА Є.В. про утворення 
виконавчого органу Олександрійської міської ради «Державні реєстратори 
Олександрійської міської ради» 
 
ВИСТУПИЛИ: Заступник голови постійної комісії Алімов Є.В. 
 
ВИРІШИЛИ: схвалити. 
 
 
 
Заступник голови комісії:  ______________________  АЛІМОВ Є.В. 
                                                     (підпис)                           
 
Секретар комісії:  ______________________  ШЕВЧЕНКО П.М. 
                                                     (підпис)                         


