
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  107 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 

 

20 лютого 2019 року м. Кропивницький 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

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

Бєлов В.В., 

Ларін А.С., 

 

Відсутні члени комісії: Дрига В.В. - секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

 

Запрошені: Мосін О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

 

 Вовенко О.А. – т.в.о. начальника  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

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 Міської ради міста 

Кропивницького 
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 Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького, 

головний архітектор міста 

 

 Ломова Т.В. - в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки  

Міської ради міста Кропивницького, 

Лузан Л.М. - голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

Порядок денний 

 

Питання доповідає т.в.о. начальника управління управлінням земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького Вовенко Олег Анатолійович 

 
 

  Загальні питання 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 2685 

«Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання»  
 

Доповідає: 

 

Лузан Л.М. - голова Громадської ради 

при Виконавчому комітеті Міської ради 

міста Кропивницького 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 2681 

«Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Кропивницького в новій редакції»  
 

Доповідає: 

 

Ломова Т.В. - в.о. директора 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки  

Міської ради міста Кропивницького 
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Приватний сектор (передача) 

3.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2464 

«Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:02:002:0201)»  
 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2465 

«Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)»  
 

Гаражі (дозволи, власність) 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 2632 

«Про надання Якупову Н.Н. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля буд. № 38)» 

 

6.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2633 

«Про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 9)» 

 

7.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2635 

«Про надання Попову І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля буд. № 103)» 

  
8. Про погодження проекту рішення міської ради № 2636 

«Про надання Власюку С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського 

(біля буд. № 2)» 

 

9. Про погодження проекту рішення міської ради № 2637 

«Про надання Поставнюку Б.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 10, корп. 4)»  
 

10.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2638 

«Про надання Блакитному П.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 4-а)»  
 

11.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2640 

«Про надання Коптєву С.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 9, корп. 2)»  
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12.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2641 

«Про надання Чернову М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 22/1)»  
  

13.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2642 

«Про надання Садовніченку С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля буд. № 22/1)»  
 

14. Про погодження проекту рішення міської ради № 2643 

«Про надання Медведенку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кременчуцькій 

(біля буд. № 3)»  
 

15.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2644 

«Про надання Озерному А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва 

(біля буд. № 7, корп. 2)»  
 

16.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2645 

«Про надання Басхалілову М.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карабінерній 

(навпроти буд. № 40)» 

 

17.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2646 

«Про надання Фетьку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля буд. № 12, корп. 4)»  
 

18.  Про погодження проекту рішення міської ради № 2692 

«Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному 

(біля буд. № 6)» 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., голову комісії, щодо формування порядку денного 

засідання постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища та запропонував 

включити до порядку денний комісії питання відповідно до листів 

від 20.02.2019 № 19-220 (16 пунктів) управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища, 

від 19.02.2019 № 280/21-д департаменту з питань економічного розвитку, 
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торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки Міської ради 

міста Кропивницького 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища відповідно до листів від 20.02.2019 № 19-220 (16 пунктів) 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, від 19.02.2019 № 280/21-д департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Лузана Л.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2685 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання» та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Капітонов С.І. вніс пропозицію розглянути вищезазначене питання 

після розгляду на постійній комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій 

та зовнішньоекономічної діяльності. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії, 

представники громадськості. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Розглянути проект рішення міської ради № 2685 «Про внесення змін 

та доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання» після розгляду на постійній комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 
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засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Ломову Т.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2681 «Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції», пояснила 

його основні положення та щодо внесених доповнень та змін. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 2681 

«Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Кропивницького в новій редакції». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2464 «Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки 

з кадастровим № 3510100000:02:002:0201)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2464 «Про передачу 

Бірюкову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 28 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:002:0201)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2465 «Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2465 «Про передачу 

Бондаренку С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2632 «Про надання Якупову Н.Н. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля буд. № 38)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шамардін О.С. звернув увагу членів комісії на позитивний висновок 

управління Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради 

міста Кропивницького (лист від 18.02.2019 № 01-47/49) щодо наявності 

забудов на зазначеній земельній ділянці. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2632 «Про надання 

Якупову Н.Н. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля буд. № 38)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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6. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2633 «Про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка (біля буд. № 9)» та пояснив його основні положення. 

Принагідно повідомив, що на засіданні постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища від 31.10.2018 (протокол № 96) вищезазначений проект 

рішення погоджений. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шамардін О.С. вніс пропозицію повернутися до розгляду проектом 

рішення міської ради № 2633 «Про надання Яковченко О.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 9)». 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Розглянути повторно проект рішення міської ради № 2633 

«Про надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 9)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. зазначив на можливості розміщення гаражів на земельній 

ділянці по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 9) за умови спланованої 

забудови. 

 

 Мосін О.В. запропонував надати заявнику відмову з метою 

запобігання хаотичної забудови та упорядкування розміщення гаражів на 

території міста. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Відмовити у надання Яковченко О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка 

(біля буд. № 9). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2635 «Про надання Попову І.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка (біля буд. № 103)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мосін О.В. запропонував доручити Управлінню Державного 

архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького 

надати на комісію інформацію щодо законності забудов на земельній 

ділянці по вул. Віктора Чміленка (біля буд. № 103). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Відмовити у наданні Попову І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля буд. № 103)» 

 

2. Доручити Управлінню Державного архітектурно-будівельного 

контролю Міської ради міста Кропивницького надати на комісію 

інформацію щодо законності забудови на земельній ділянці по вул. Віктора 

Чміленка (біля буд. № 103). 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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8. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2636 «Про надання Власюку С.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля буд. № 2)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відкласти розгляд проекту рішення міської ради № 2636 

«Про надання Власюку С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського 

(біля буд. № 2)». 

 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища запросити на комісію заявника 

щодо земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 2)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

9. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2637 «Про надання Поставнюку Б.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля буд. № 10, корп. 4)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2637 «Про надання 

Поставнюку Б.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля буд. № 10, корп. 4)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» – 2. 

Рішення не прийнято. 
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10. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2638 «Про надання Блакитному П.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля буд. № 4-а)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2638 «Про надання 

Блакитному П.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару 

(біля буд. № 4-а)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

11. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2640 «Про надання Коптєву С.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля буд. № 9, корп. 2)» та пояснив його основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Мездрін В.М. повідомив про застереження управління 

містобудування та архітектури щодо проїзду, який проходить на земельній 

ділянці по вул. Волкова (біля буд. № 9, корп. 2) (можливо використовується 

для під’їзду до сміттєвих баків).  

 

 Мосін О.В. запропонував доручити Головному управлінню житлово-

комунального господарства надати на постійну комісію Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

інформацію щодо використання проїзду, який проходить на земельній 

ділянці по вул. Волкова (біля буд. № 9, корп. 2) (можливо використовується 

для під’їзду до сміттєвих баків). 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

1. Погодити проект рішення міської ради № 2640 «Про надання 

Коптєву С.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля буд. № 9, корп. 2)». 

 

2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства надати на постійну комісію Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

інформацію щодо використання проїзду, який проходить на земельній 

ділянці по вул. Волкова (біля буд. № 9, корп. 2) (можливо використовується 

для під’їзду до сміттєвих баків). 

 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 1. 

Рішення не прийнято. 
 

12. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2641 «Про надання Чернову М.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля буд. № 22/1)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради № 2641 «Про надання 

Чернову М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 22/1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

13. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2642 «Про надання Садовніченку С.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 22/1)» та пояснив його основні 
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положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2642 «Про надання 

Садовніченку С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 22/1)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

14. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2643 «Про надання Медведенку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кременчуцькій (біля буд. № 3)», пояснив його основні положення 

та повідомив про відсутність гаражів поряд із зазначеною земельною 

ділянкою, ознайомив з фотофіксацією. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні Медведенку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кременчуцькій (біля буд. № 3)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

15. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2644 «Про надання Озерному А.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва 

(біля буд. № 7, корп. 2)» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2644 «Про надання 

Озерному А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля буд. № 7, корп. 2)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

16. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2645 «Про надання Басхалілову М.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Карабінерній (навпроти буд. № 40)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у наданні Басхалілову М.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Карабінерній (навпроти буд. № 40)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

17. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2646 «Про надання Фетьку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля буд. № 12, корп. 4)», пояснив його основні положення, 

повідомив про відсутність гаражів поряд та розташування 

біля навчального закладу. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Відмовити у № 2646 «Про надання Фетьку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля буд. № 12, корп. 4)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

18.  СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2692 «Про надання Яблонському І.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Училищному (біля буд. № 6)» та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2692 «Про надання 

Яблонському І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Училищному (біля буд. № 6)».  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 
 


