
ПРОЕКТ 

                                                           
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  82 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

22 червня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Ларін А.С., 
 

Відсутні члени комісії: Деркаченко Ю.О., 
 

Запрошені: Мосін О.В. - заступник  

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

 

Пидорич В.О. - заступник начальника 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища - начальник відділу 

земельних відносин  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища, 
 

Присутні: Баннов В.Є. – технічний директор 

ТОВ «ЛНК», 

 

Соколенко Т.М. – операційний директор 

ТОВ «ЕКОСТАЙЛ», 

 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 
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Порядок денний 

 

1. Про надання ТОВ «ЛНК» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Байкальській 

(біля міського сміттєзвалища) 

 

Доповідає: 

 

 

Мосін О.В. - заступник  

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

2. Про передачу комунальному підприємству «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної 

ділянки по просп. Університетському, 3 

 

Доповідає: 

 

 

Пидорич В.О. - заступник начальника 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища - начальник відділу 

земельних відносин  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 

 

 

3. Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 31510100000:37:316:0155)  

 

Доповідає: 

 

Пидорич В.О. - заступник начальника 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища - начальник відділу 

земельних відносин  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Мосіна О.В., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання ТОВ «ЛНК» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Байкальській 

(біля міського сміттєзвалища)» пояснив його основні положення, 

та ознайомив з ескізним проектом об’єкту. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Баннов В.Є. надав інформацію про діяльність ТОВ «ЛНК» відповів 

на запитання присутніх. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради «Про надання ТОВ «ЛНК» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Байкальській (біля міського сміттєзвалища)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про передачу комунальному підприємству «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної 

ділянки по просп. Університетському, 3» та пояснив його основні 

положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мосін О.В., який надав додаткові роз’яснення щодо вищезазначеного 

питання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу комунальному 

підприємству «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельної ділянки 

по просп. Університетському, 3». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ:  
 

 Бєлов В.В. запропонував розглянути проект рішення міської ради 

«Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 31510100000:37:316:0155)». 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Пидорич В.О., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 31510100000:37:316:0155)» 

та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про надання Караушу С.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 31510100000:37:316:0155)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6. 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ:  
 

 Мосіна О.В., який пояснив нагальність прийняття міською радою 

рішень «Про надання ТОВ «ЛНК» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Байкальській 

(біля міського сміттєзвалища)» та «Про передачу комунальному 

підприємству «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельної ділянки 

по просп. Університетському, 3» на шостому засіданні дванадцятої сесії 

міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Ларін А.С. запропонував з голосу внести до порядку денного 

шостого засідання дванадцятої сесії міської ради проекти рішень міської 

ради «Про надання ТОВ «ЛНК» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Байкальській 

(біля міського сміттєзвалища)» та «Про передачу комунальному 

підприємству «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельної ділянки 

по просп. Університетському, 3». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити Ларіну А.С. з голосу внести до порядку денного 

шостого засідання дванадцятої сесії міської ради проекти рішень міської 

ради «Про надання ТОВ «ЛНК» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Байкальській 

(біля міського сміттєзвалища)» та «Про передачу комунальному 

підприємству «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького 

у постійне користування земельної ділянки 

по просп. Університетському, 3». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6. 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ:  

 

 Шамардіна О.С., який зазначив, що управлінням земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького та управлінням містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького не в повному обсязі та неякісно 

виконуються протокольні доручення постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мосін О.В., який запропонував доручити управлінню апарату 

Міської ради міста Кропивницького надати йому перелік протокольних 

доручень постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6. 

Рішення прийнято. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Мосіну О.В. перелік протокольних доручень постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, наданих у 2018 році управлінню земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького та управлінню містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії              О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


