
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  № 133 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

18 грудня 2019 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії О.Шамардін, 
 

 

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

В.Дрига - секретар комісії, 

В.Бєлов, Ю.Деркаченко, 

А.Ларін, 
 

Відсутні члени комісії: Ю.Гребенчук, 
 

Запрошені: О.Вовенко – начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

  

 

Порядок денний 
 

Питання доповідає 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Олег Вовенко 

 

1. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3661 «Про відмову 

ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27» 

 

2. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3671 «Про надання 

Морогіній М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:02:028:0716» 
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3. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3670 «Про надання 

Морогіну О.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:02:028:0716» 

 

4. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3700 «Про 

затвердження ПП «Лайтнінг-Кір» проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28  

та вул. Полтавській, 32)» 

 

5. Про погодження проєкту рішення міської ради № 3691  

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Героїв України, 26, корп. 1» 

 

 

СЛУХАЛИ: 
 

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

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та внесення пропозиції включити до проєкту порядку денного 

комісії питання, які запропоновані на засіданні погоджувальної ради міського 

голови з головами депутатських фракцій, груп та голів постійних комісій  

16 грудня 2019 року. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

 О.Вовенко вніс пропозицію включити до проєкту порядку денного 

комісії наступні питання, а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3691  

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Героїв України, 26, корп. 1». 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1). Взяти за основу проєкт порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища відповідно, які запропоновані на засіданні погоджувальної ради 

міського голови з головами депутатських фракцій, груп та голів постійних 

комісій 16 грудня 2019 року. 
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Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

2). Включити до проєкту порядку денного засідання постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища питання, а саме: 

про погодження проєкту рішення міської ради № 3691  

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Героїв України, 26, корп. 1». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

3). 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» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Ю.Деркаченко долучився до роботи комісії. 

*** 

 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

  О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3661 «Про 

відмову ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27» та пояснив його основні 

положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3661 «Про відмову  

ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3671 «Про 

надання Морогіній М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проєкт рішення про відмову у наданні 

Морогіній М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:02:028:0716. 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3670 «Про 

надання Морогіну О.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716» та пояснив його основні положення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготувати проєкт рішення про відмову у наданні 

Морогіну О.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 

3510100000:02:028:0716». 
 

Результати голосування: 

«за» – 6 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

*** 

Ю.Деркаченко залишив засідання комісії 

*** 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3700 «Про 

затвердження ПП «Лайтнінг-Кір» проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Полтавській 

(між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі присутні члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3700 «Про затвердження  

ПП «Лайтнінг-Кір» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Полтавській (між будинками  

по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

О.Вовенка, який представив проєкт рішення міської ради № 3691  

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Героїв України, 26, корп. 1» та пояснив його основні положення. 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проєкт рішення міської ради № 3691  

«Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки  

по вул. Героїв України, 26, корп. 1». 

 

Результати голосування: 

«за» – 5 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії         Олександр ШАМАРДІН 

 

 

 

Секретар комісії        Вадим ДРИГА 


