
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л   №  31/112 

спільного засідання постійних комісій Міської ради міста Кропивницького 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі,  

сфери послуг, захисту прав споживачів та 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

від 03 квітня 2019 року  м. Кропивницький 

   

Головуючі: Бєжан М.М. 

Шамардін О.С. 

 

Присутні члени комісії: Захаров І.М. – секретар комісії, 

Ксеніч В.М., Рокожиця О.Л. 

 

Дрига В.В. – секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., Деркаченко Ю.О. 

 

Відсутні члени комісії: Мельниченко О.К. – заступник голови 

комісії, 

Калапа С.Г., Кріпак С.В. (відповідно  

до заяви від 01 квітня 2019 року № 405 

(додається)  

 

Капітонов С.І. – заступник голови комісії, 

Бєлов В.В., Ларін А.С. 

 

Запрошені: 

 

Вовенко О.А. – начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького, 

Горбовський С.В. – начальник управління 

торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького, 
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Мездрін В.М. – начальник управління 

містобудування та архітектури Міської 

ради міста Кропивницького – головний 

архітектор міста, 

Морква М.О. – директор департаменту  

з питань економічного розвитку, торгівлі  

та інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста 

Кропивницького,  

Смаглюк М.О. – начальник юридичного 

управління Міської ради міста 

Кропивницького, 

Табалов А.О. – секретар Міської ради міста 

Кропивницького 
 

Присутні: представники засобів масової інформації 
 

Порядок денний: 

 

Про розміщення відкритих літніх майданчиків на території  

міста Кропивницького у 2019 році 

Доповідає: 

 

Горбовський С.В. – начальник 

управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення 

департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького 

 

Спільне засідання постійних комісій відкрив голова постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів Бєжан М.М.,  

який повідомив, що необхідний кворум для проведення спільного засідання 

постійних комісій є у двох комісіях. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Горбовського С.В., який ознайомив членів комісії з інформацією щодо 

розміщення на території міста Кропивницького відкритих літніх майданчиків  

у 2019 році та відповів на запитання членів постійних комісій. 

В обговоренні питання взяли участь всі члени постійних комісій. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Бєжан М.М., голова постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів, який запропонував департаменту з питань економічного 



3 

 

розвитку, торгівлі та інвестицій надати на розгляд спільного засідання постійних 

комісій фотозображення фактичного вигляду відкритих літніх майданчиків для 

здійснення підприємницької діяльності на території міста Кропивницького, які 

не відповідають погодженим проектам. 

 Рокожиця О.Л., член постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів, який запропонував достроково припинити договір про місце 

розташування відкритого літнього майданчика за адресою: вул. Космонавта 

Попова, 20, корп. 1, біля кафе «Амшер», у зв’язку з чисельними скаргами 

мешканців прилеглих будинків на роботу вищезазначеного літнього майданчика. 

 

 Шамардін О.С., голова постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, який 

запропонував доручити управліню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища надати на розгляд постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

інформацію щодо меж та статусу земельних ділянок за адресами: 

вул. Євгена Тельнова, 15-м, кафе «Кактус»; 

вул. Кавалерійська, 8-б, кав’ярня «Філіжанка»; 

вул. Кропивницького, 153, паб-кафе «Ламанш». 

 

Горбовський С.В., начальник управління торгівлі та побутового 

обслуговування населення департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, який запропонував 

достроково припинити договір про місце розташування відкритого літнього 

майданчика за адресою: вул. Дворцова, 1, біля кафе в парку культури  

і відпочинку «Ковалівський», у зв’язку з невідповідністю погодженому проекту. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького: 

 

підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради щодо 

дострокового припинення договорів про місце розташування відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності біля закладів 

ресторанного господарства за адресами:  

вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1, біля кафе «Амшер»; 

вул. Дворцова, 1, біля кафе в парку культури і відпочинку «Ковалівський»; 

 

до 01 травня 2019 року надати на розгляд спільного засідання постійних 

комісій Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та з питань архітектури, 
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будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища фотозображення фактичного вигляду 

відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності на 

території міста Кропивницького за адресами: 

 вул. Соборна, 18, біля кафе «Українські страви»; 

 вул. Космонавта Попова, біля РАГСу. 

вул. Вокзальна, 37/16, біля закусочної «Чебуреки»; 

вул. Дворцова,16/7, біля кафе «Дубаї»; 

вул. Гоголя, 78-а, біля кафе «Золоті куполи»; 

вул. Євгена Маланюка, 22-а, біля кафе «Клен». 

 

2. Доручити начальнику управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького 

Вовенку О.А. надати на розгляд постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

інформацію щодо меж та статусу земельних ділянок за адресами: 

вул. Євгена Тельнова, 15-м, кафе «Кактус»; 

вул. Кавалерійська, 8-б, кав’ярня «Філіжанка»; 

вул. Кропивницького, 153, паб-кафе «Ламанш». 

 

Результати голосування: 

«за» – 8 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова комісії з питань промисловості,  

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг,  

захисту прав споживачів             М.БЄЖАН 

 

Секретар комісії               І.ЗАХАРОВ 

 

 

Голова комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання  

земельних відносин та охорони  

навколишнього природного середовища          О.ШАМАРДІН 

 

 

Секретар комісії               В.ДРИГА 


