
 

 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  115 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

06 травня 2019 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: Савченко Т.М. - т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-

комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

 Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, 

 

 Вовенко О.А. – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 

 

 Мездрін В.М. - начальник управління 

містобудування та архітектури  

Міської ради міста Кропивницького,  

головний архітектор міста, 
 



2 

 

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

 

 

 

Порядок денний 

 

 

Питання за порядковими номерами 1 - 4 та 8-10 доповідає 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Вовенко Олег Анатолійович 

 

Оренда (передача) 

 

1. Про погодження проекту рішення міської ради № 3003  

«Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду земельної ділянки 

по вул. Соборній, 23-а» (для будівництва та обслуговування 

адміністративних будівель будівель) 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 3005  

«Про внесення змін до рішень міської ради» (нормативна грошова 

оцінка) 

 

Аукціони (дозвола) 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради № 2695  

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Андріївській (біля автостоянки по вул. Андріївській, 16-а) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом» 

 

Припинення 
 

4. Про погодження проекту рішення міської ради № 2667 (повторно) 

«Про припинення ФОП Скляренку А.Б. права користування земельними 

ділянками по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку)»  

(розміщення торговельних павільйонів, 2 дог. оренди) 
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5. Про погодження доопрацьованого проекту рішення міської ради 

№ 2840 (повторно) «Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки» 

 

Доповідає: 

 

Білокінь С.В.- начальник  

управління капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького 

 

6. Про розгляд інформації щодо виконання доручення секретаря 

міської ради Табалова А.О., наданого на Дні депутата 16.04.2019, стосовно 

роботи комісії з обстеження зелених насаджень (інформує начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

міської ради Вовенко О.А.) 
 

 Про розгляд інформації щодо некоректної обрізки дерев  

на території міста після 16.04.2019 (парк «Перемоги»)  

(інформує т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради Савченко Т.М.) 
 

7. Про погодження проекту рішення міської ради № 2933 (повторно) 

«Про деякі питання утримання зелених насаджень у місті 

Кропивницькому»  
 

Доповідає: 

 

Цертій О.М.- депутат  

Міської ради міста Кропивницького 

 

8. Про погодження проекту рішення міської ради № 3004  

«Про передачу ПП «Кіровоградбудресурс» в оренду земельної ділянки 

по просп. Інженерів» 

 

9. Про розгляд інформації управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища стосовно виконання 

протокольного доручення постійної комісії від 24.04.2019 року  

(протокол № 114) щодо визначення назви скверу Молодіжного  

(район Некрасівка) 

 

10. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до договору оренди землі від 22.09.2009 № 204» 
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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 внесення пропозиції 

включити до проекту порядку денного комісії питання відповідно до листа 

від 06.05.2019 № 19-592 (5 пунктів) управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Вовенко О.А. вніс пропозицію включити до проекту порядку денного 

комісії питання про погодження проекту рішення міської ради № 3004  

«Про передачу ПП «Кіровоградбудресурс» в оренду земельної ділянки 

по просп. Інженерів». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Взяти за основу проект порядку денного засідання постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до листа управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького від 06.05.2019 № 19-592 (5 пунктів). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проекту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища питання про погодження проекту рішення міської 

ради № 3004 «Про передачу ПП «Кіровоградбудресурс» в оренду земельної 

ділянки по просп. Інженерів» (додається).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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4). Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища в цілому з доповненням. 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3003 «Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду 

земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а» (для будівництва та 

обслуговування адміністративних будівель будівель) та пояснив його 

основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради № 3003 «Про передачу 

ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду земельної ділянки 

по вул. Соборній, 23-а» (для будівництва та обслуговування 

адміністративних будівель будівель). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3005 «Про внесення змін до рішень міської ради» 

(нормативна грошова оцінка) та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3005 «Про внесення змін  

до рішень міської ради» (нормативна грошова оцінка). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2695 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (біля автостоянки 

по вул. Андріївській, 16-а) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» та пояснив його 

основні положення. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєлов В.В. звернув увагу на некоректну схему зазначеної земельної 

ділянки. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2695 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Андріївській (біля автостоянки по вул. Андріївській, 16-а)  

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть  

на земельні торги окремим лотом». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який вказав управлінню земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища міської ради на якість 

документів, які надають на комісію в частині схем земельних ділянок. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 2667 (повторно) «Про припинення ФОП Скляренку А.Б. 

права користування земельними ділянками по вул. Яновського  

(біля Колгоспного ринку)» (розміщення торговельних павільйонів,  

2 дог. оренди) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2667 «Про припинення 

ФОП Скляренку А.Б. права користування земельними ділянками  

по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку)» (розміщення торговельних 

павільйонів, 2 дог. оренди). 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Білоконя С.В., який повторно ознайомив членів комісії  

з доопрацьованим проектом рішення міської ради № 2840 «Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року 

№ 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького 

на 2019 – 2021 роки» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома доопрацьований проект рішення міської ради № 2840 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 
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будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького 

на 2019 – 2021 роки». 

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з інформацією щодо 

виконання доручення секретаря міської ради Табалова А.О., наданого  

на Дні депутата 16.04.2019, стосовно роботи комісії з обстеження зелених 

насаджень. 
 

Савченко Т.М. надала інформацію щодо некоректної обрізки дерев  

на території міста після 16.04.2019 (парк «Перемоги») та відповіла  

на запитання комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Шамардін О.С. запропонував доручити Головному управлінню 

житлово-комунального господарства міської ради залучати членів комісії 

до нарад, щодо проведення робіт в парку «Перемоги».  

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Взяти до відома інформацію щодо виконання доручення секретаря 

міської ради Табалова А.О., наданого на Дні депутата 16.04.2019, стосовно 

роботи комісії з обстеження зелених насаджень та некоректної обрізки 

дерев на території міста після 16.04.2019 (парк «Перемоги»).  

 

2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства міської ради: 

2.1. Запросити на наступне засідання постійної комісії з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.,  

т.в.о. начальника Головному управлінню житлово-комунального 

господарства міської ради Савченко Т.М., керівника КП «Благоустрій» 

Луценка В.О. стосовно питання розробки меж скверів Молодіжний  

та Біляєвський. 
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2.2. Залучати членів постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища до нарад, щодо 

проведення робіт в парку «Перемоги». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який запропонував взяти до відома проект рішення 

міської ради № 2933 (повторно) «Про деякі питання утримання зелених 

насаджень у місті Кропивницькому» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома проект рішення міської ради № 2933 (повторно) 

«Про деякі питання утримання зелених насаджень у місті 

Кропивницькому». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради № 3004 «Про передачу ПП «Кіровоградбудресурс» в оренду 

земельної ділянки по просп. Інженерів» пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 3004 «Про передачу 

ПП «Кіровоградбудресурс» в оренду земельної ділянки 

по просп. Інженерів». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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9. СЛУХАЛИ: 

 

Вовенка О.А., який ознайомив членів комісії з інформацією 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища стосовно виконання протокольного доручення постійної 

комісії від 24.04.2019 року (протокол № 114) щодо визначення назви 

скверу Молодіжного (район Некрасівка). 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома інформацію управління земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища стосовно виконання 

протокольного доручення постійної комісії від 24.04.2019 року  

(протокол № 114) щодо визначення назви скверу Молодіжного  

(район Некрасівка).  

 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 

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

міської ради «Про внесення змін до договору оренди землі від 22.09.2009 

№ 204» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін  

до договору оренди землі від 22.09.2009 № 204». 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії        О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


