
 
 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  6 

четвертої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

від 20 травня 2021 року  м. Кропивницький 

  

Райкович А.П., міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, представники громади, журналісти! 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На четверту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 34 депутати. 

Відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

Четверту сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання 

оголошую відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Міський голова Райкович А.П. та секретар міської ради Колюка О.С. 

вручили орден ‟За мужність” ІІІ ступеня матері загиблого солдата Збройних 

Сил України Кирила Биковського, яким його нагороджено посмертно 

відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського від 07 квітня 

2021 року. 

Висловили щирі співчуття тяжкій втраті та подякували за виховання 

справжнього патріота. 

 
Райкович А.П. надав слово начальнику управління молоді та спорту 

міської ради Гурському В.В., який проінформував про досягнення 

кропивницьких спортсменів у складі збірної України на чемпіонаті світу з 

боксу серед молоді. Збірна у командному заліку посіла п’яте  

місце серед 66 країн - учасниць. Відзначив, що кропивницький спортсмен                      

Бозорбой Матякубов став срібним призером чемпіонату. 
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Райкович А.П. та Колюка О.С. привітали талановитого боксера і його 

тренера та вручили Сертифікати на отримання грошової винагороди. 

 
Відповідно до вимог Регламенту міської ради міський голова надав слово 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

Бондарєву Д.М., який як працівник структурного підрозділу ‟Інгульська 

шахта ДП ‟СхідГЗК” та голова Незалежної профспілки гірників України                      

ДП ‟СхідГЗК” проінформував про кризову фінансово-економічну ситуацію, 

що склалась на підприємстві, яке здійснює виробничу діяльність на території 

Кропивницького. Пояснив, що в умовах недостатнього фінансування, 

несвоєчасної сплати коштів за поставку уранового оксидного концентрату 

підприємство вимушене згорнути виконання частини гірничих робіт, немає 

можливості забезпечити проведення ремонту та обслуговування обладнання. 

Відзначив, що на підприємстві систематично відбуваються затримки 

виплати заробітної плати працівникам, через значну кредиторську 

заборгованість підприємство постійно працює в режимі реальної загрози 

зупинки виробництва. Підсумував, що все це може призвести до надзвичайної 

ситуації техногенного характеру, забруднення навколишнього природного 

середовища шахтними водами, значного погіршення соціально-економічної та 

екологічної ситуації не лише у Кіровоградській області, а й у всій Центральній 

Україні. Звернувся з проханням: 

1) Сприяти у забезпеченні укладання додаткової угоди між                                  

ДП ‟НАЕК ‟Енергоатом” і ДП ‟СхідГЗК” на поставку уранового оксидного 

концентрату на 2021 рік за прийнятною для підприємства ціною; 

2) Стимулювати забезпечення державної підтримки та надання 

Міністерству фінансів України пропозицій про внесення змін до Закону 

України ‟Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення 

видатків Міністерству енергетики України на фінансування нової 

бюджетної програми ‟Державна підтримка уранодобувного підприємства 

на збільшення статутного капіталу з метою поповнення власних обігових 

коштів ДП "СхідГЗК" у сумі 2,2 млрд грн; 

3) Звернутися до Президента України з клопотанням взяти під 

особистий контроль стан виконання рішення РНБО України  

від 29 січня 2021 року №35/2021 ‟Про заходи з нейтралізації загроз у сфері 

атомної енергетики і промисловості” в частині виконання концепції 

державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового 

комплексу до 2026 року. 

 

Головку О.М., який від імені Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Кропивницької міської ради висловив стурбованість щодо соціально-

економічної ситуації у структурному підрозділі ‟Інгульська шахта                                              
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ДП ‟СхідГЗК”. Виступив на підтримку вимог її працівників з метою 

збереження шахти та робочих місць. Наголосив, що Інгульська шахта 

забезпечує водопостачанням мікрорайон міста ‟Завадівка”, тому її 

закриття призведе до кризи не лише в екологічній ситуації, а й у 

водопостачанні мікрорайону. 

 

Міський голова прокоментував, що на розгляд четвертої сесії міської 

ради винесено питання ‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради 

до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України, Міністра енергетики України стосовно діяльності Інгульської 

шахти ДП ‟СхідГЗК”, проєкт рішення № 385.  

 

Плохову О.О., який звернув увагу присутніх на необхідність розробки та 

впровадження Плану сталої міської мобільності міста Кропивницького з 

метою надання якісних послуг у сфері пасажирських перевезень, забезпечення 

безпеки дорожнього руху, покращення екологічної ситуації. Пояснив суть 

питання. Зупинився на проблемних питаннях, пов’язаних із залученням 

інвесторів у транспортну галузь. Звернув увагу на обмежену кількість 

паркувальних майданчиків у центральній частині міста. Запросив депутатів 

долучитися до громадських слухань із зазначеного питання, які 

проходитимуть 21 травня 2021 року у приміщенні Кропивницької міської ради 

(кімн. 426). Початок о 14.00.  

 

Міський голова запропонував Плохову О.О. озвучувати об’єктивну 

інформацію та співпрацювати з іншими громадськими організаціями.  

 

Сафронову С.О., який порушив питання щодо облаштування скверу 

прикордонників на розі вулиць Соборної та Глинки і встановлення там 

скульптурної групи на відповідну тематику. Висловив занепокоєння щодо 

руйнування пам’ятного знака, встановленого на честь воїнів-прикордонників 

79-го Ізмаїльського прикордонного загону та місцевого народного ополчення, 

які захищали місто від нацистів у 1941 році. Закликав депутатів та звернувся 

до міського голови вжити відповідних заходів, щоб не допустити його 

остаточного знищення. Зазначив, що є меценат і спонсор, який хотів би 

встановити літній майданчик на території скверу, а натомість 

профінансувати його благоустрій, виготовлення та встановлення бронзового 

пам’ятника ‟Прикордонник з собакою”. Припустив, що міська рада свідомо 

стримує процес щодо будівництва пам’ятника у сквері. Звернувся до 

депутатів з проханням посприяти у вирішенні питання щодо надання дозволу                                    

ФОП Дудіну на облаштування літнього майданчика та на встановлення 
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пам’ятника ‟Прикордонник з собакою” у сквері прикордонників                                       

до 80-ї річниці трагічних подій оборони міста. 

 

Міський голова пояснив, що лобіювання питань бізнесу шляхом виділення 

коштів на виготовлення пам’ятника не є меценатством. Рекомендував 

ретельно розібратись у ситуації та долучатись до участі у конкурсі 

‟Громадський бюджет-2021”, завдяки якому у місті реалізована значна 

кількість соціально значущих проєктів.  

Звернувся до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В. врахувати інтереси представників громади та 

громадських організацій щодо встановлення пам’ятника.  

 

Шульзі В.Т., який звернувся до депутатів з проханням посприяти у 

вирішенні його земельного питання. Звернувся до міського голови з проханням 

відзначити громадянку Топор В.П., яка більшу частину життя виконувала 

функції голови квартального комітету та у якої через вік значно погіршився 

стан здоров’я.  

 

Погасію І.П., який нагадав про передумови, які слугували підставою для 

забудови рекреаційної зони ‟Лісопарк”, та виступив проти будівництва 

ресторану швидкого харчування ‟МакДональдз” у сквері ‟Центральний”, 

апелюючи до висновків інституту ‟ДІПРОМІСТО” та рекомендацій 

Кіровоградської обласної організації НСАУ, відповідно до яких сквер 

‟Центральний” не може підлягати забудові, а повинен бути впорядкований 

та має слугувати місцем відпочинку для громади. Висловився щодо розгляду 

постійними комісіями міської ради електронних петицій та випадків 

відсутності на засіданнях авторів петицій.  

 

Кубі С.І., який виступив з критичними зауваженнями щодо здійснення 

міською радою та управлінням з питань запобігання і виявлення корупції 

міської ради цивільного контролю за ефективністю роботи правоохоронних 

органів, в тому числі щодо запобігання вчинення домашнього насильства у 

сім’ї. Вказав на недоліки у звіті начальника Кропивницького районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області Гудіми А.М. перед населенням за 2020 рік. 

Підсумував, що громадська організація ‟Суспільство без корупції”  

наполягає на тому, щоб міська рада розпочала роботу щодо постійного 

моніторингу і здійснення цивільного контролю за ефективністю роботи 

правоохоронних органів, у тому числі шляхом опитування громадян, та 

подальшої публікації на офіційному вебсайті аналітичних довідок і звітів про 

стан громадської безпеки в місті. Запропонував депутатам підготувати 
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звернення до Генерального прокурора України щодо відновлення особистого 

прийому громадян посадовими особами органів прокуратури.  

 

Грачову Ю.В., який за дорученням ради громадських організацій і 

об’єднань міста зачитав звернення щодо обурення і стурбованості громади з 

приводу вчинення акту вандалізму над пам’ятним знаком захисникам міста, 

встановленим на розі вулиць Соборної та Глинки, та його подальшої долі. 

Проінформував, що громада міста не може ознайомитися з проєктом 

реконструкції скверу прикордонників та ескізом пам’ятнику воїнам-

прикордонникам, який пропонується там встановити. Відзначив, що 

зруйнований пам’ятний знак не містив символіки, забороненої Законом 

України ‟Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки”, та має перебувати під захистом Закону України ‟Про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”. 

Наголосив, що демонтаж пам’ятного знака, а головне ‒ зміна історичного 

контексту, повністю нівелюють смислове навантаження, що вкладалося у 

нього на час встановлення.  
Звернувся до міського голови та депутатів міської ради, як 

представників територіальної громади міста, з проханням не допустити 

знищення пам’ятного знака та зміни його смислового навантаження і 

винести питання щодо реконструкції скверу прикордонників на повторний 

розгляд архітектурно-містобудівної ради і топонімічної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради та обов’язково залучити 

до їх роботи представників-підписантів звернення (додається).  

Звернув увагу на вимоги статті 4 Закону України ‟Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років”, запропонував 

провести повну інвентаризацію всіх існуючих у місті пам’ятних знаків, 

визначити їх балансоутримувачів, включити пам’ятний знак захисникам 

міста, розташований у сквері Слави, до цього реєстру, повернути його на 

місце та надати інформацію про вжиті заходи у встановлений 

законодавством термін.  

 

Паливоді Н.Л., яка від імені частини територіальної громади виступила 

проти будівництва ресторану швидкого харчування ‟МакДональдз” у сквері 

‟Центральний”, пояснила таку позицію та запропонувала обрати іншу 

земельну ділянку для будівництва цього закладу. Закликала депутатів 

налагодити діалог з громадою.  

 

Токманенку С.В., який висловився щодо незадовільної роботи 

правоохоронних органів та бездіяльності відносного його звернення щодо 

незаконного заволодіння його майном іншими особами. Звернувся до міського 

голови та депутатів посприяти у вирішенні питання.  
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Райкович А.П. запропонував Токманенку С.В. записатися до нього на 

особистий прийом.  

 

Сінченку Д.В., який порушив питання щодо необхідності виконання 

Кропивницькою міською радою Закону України ‟Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” в частині 

декомунізації будівлі міської ради (колон) та наведення ладу із заміною 

табличок на перейменованих вулицях міста. 

Зауважив, що на третій сесій Кропивницької міської ради пропонував 

депутатам включити до порядку денного та підтримати звернення до Голови 

Верховної Ради та Генерального прокурора України стосовно створення 

тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за 

розслідуванням справи щодо вбивства Павла Шеремета, ініційоване 

Кропивницьким осередком Руху Опору Капітуляції. Звернувся до депутатів з 

пропозицією включити до порядку денного четвертої сесії Кропивницької 

міської ради вищезазначене питання та підтримати його.  

 

Тарасенко Н.В., яка від імені підприємців міста, що здійснюють 

господарську діяльність на ринку ‟Європейський”, звернулася до депутатів з 

проханням захистити їх права та майно від протиправних дій адміністрації 

ринку. Висловила думку про доцільність розірвання договору оренди земельної 

ділянки з ТОВ ‟ХХІ-ВІК”, оскільки земельні площі, на яких розташовано ринок, 

належать громаді міста, та забезпечити його функціонування на засадах 

муніципальної власності.  

 

Райкович А.П. відзначив, що питання, порушене підприємницею 

Тарасенко Н.В., піднімається близько десяти років та може бути вирішено 

виключно у судовому порядку.  

Прокоментував ситуацію, яка склалась навколо будівництва ресторану 

швидкого харчування ‟МакДональдз” у сквері ‟Центральний”. 

Проінформував, що сквер перебуває в оренді. Договір оренди прописаний без 

жодних обмежень. До міської ради звернулося підприємство щодо отримання 

містобудівних умов для розташування на зазначеній території закладу 

громадського харчування та взяло на себе зобов’язання виконати благоустрій 

паркової зони. Запевнив, що після того, як будуть прийняті відповідні рішення, 

громада міста буде проінформована. Відзначив, що значна кількість містян 

підтримують ідею будівництва ресторану швидкого харчування 

‟МакДональдз” у місті. Наголосив, що підприємство має принципову позицію 

і погоджується збудувати перший заклад з цієї мережі тільки у сквері 

‟Центральний”. Відзначив, що маючи правильний архітектурний підхід, у 
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сквері ‟Центральний” можна розмістити ресторан швидкого харчування 

‟МакДональдз”, зберегти сквер, покращити його зовнішній вигляд та 

зробити його безпечним.  

Пояснив своє відношення до виступів представників громади, які входять 

у політикум та системно озвучують закиди на предмет конкуренції у бізнесі. 

Міський голова зазначив, що він є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ 

‟М’ясокомбінат ‟Ятрань”, найкрупнішого платника податків в 

Кіровоградській області, та підтримує легальне ведення бізнесу. В той же 

час, задався питанням, звідки у представника економіки, який працює на 

пільговій системі оподаткування, є 800 тис. грн на меценатство. 

Запропонував поставити це питання до правоохоронних органів. Підкреслив, 

що податки  мають сплачувати всі. 

 

Відповідно до вимог статті 32 Регламенту Кропивницької міської ради 

восьмого скликання міський голова запропонував оголосити депутатські 

запитання, заяви і оголошення. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), зачитала заяву Політичної 

партії ‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” стосовно врегулювання 

проблемних питань у оновленому механізмі отримання житлових субсидій, 

який мав би запрацювати з 01 травня 2021 року. Зачитала проєкт звернення 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до Кабінету 

Міністрів України стосовно врегулювання проблемних питань оновленого 

механізму отримання житлових субсидій. Зауважила, що озвучений тест 

звернення не виноситься на розгляд міської ради у формі депутатського 

запиту, оскільки Кабінет Міністрів України вчора розглянув питання щодо 

оновленого механізму отримання житлових субсидій, в результаті чого були 

частково скасовані деякі постанови.  

 

Міський голова проінформував, що Кабінет Міністрів України опрацював 

пропозиції, надані регіонами, та скасував деякі постанови, тому проблемні 

питання у оновленому механізмі отримання житлових субсидій усунені. 

Відзначив, що місто Кропивницький було названо одним з тих, де найкраще 

організовано процес оформлення житлових субсидій. 

 

Колтунова К.С., депутатка міської ради (фракція політичної партії 

‟Пропозиція”, співголова депутатської групи ‟Міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”), зачитала депутатський запит групи 

депутатів ‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟РІВНІ МОЖЛИВОСТІ” 

щодо організації харчування дітей з інвалідністю, які є вихованцями 

комунального закладу ‟Центр комплексної реабілітації для дітей з 
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інвалідністю Фортечної районної у м. Кропивницькому ради” (додається) та 

підготовлений проєкт рішення. 

Райкович А.П. пояснив, що депутатський запит, оголошений 

депутаткою Колтуновою К.С., буде розглянутий під час розгляду питання 

порядку денного ‟Депутатські запити депутатів міської ради”. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), звернувся з проханням надати 

відповіді на його депутатські звернення, зареєстровані 05 травня 2021 року 

(під час засідання сесії депутат отримав відповіді на звернення). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі четвертої сесії міської ради беруть участь: 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Марченко Л.М. – староста Новенського старостинського округу 

Кропивницької міської ради; 

Стецюк В.Н. ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Соломонов М.Г. ‒ прокурор Кропивницької окружної прокуратури; 

Косаренко В.А. ‒ перший заступник генерального директора                                  

ДП ‟СхідГЗК”; 

Мельник М.В. ‒ заступник голови Східної об’єднаної організації 

профспілок Атомпрофспілка. 

 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії з 

питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестицій та 

регуляторної політики Зарічну А.А. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного четвертої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, який складається з 26 загальних                                         

та 150 земельних питань. 
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Крім того, вчора на погоджувальній раді з керівниками депутатських 

фракцій, груп, головами постійних комісій було запропоновано включити до 

порядку денного ще 4 додаткових питання: 

1. ‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Кабінету Міністрів України стосовно врегулювання проблемних 

питань оновленого механізму отримання житлових субсидій”, проєкт рішення 

за реєстраційним № 418. Зараз недоцільно розглядати це питання. 

2. ‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до керівника 

Кіровоградської обласної прокуратури, керівника Кропивницької                      

окружної прокуратури стосовно вжиття заходів”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 419. 

3. ‟Про безоплатну передачу госппобутової каналізації у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 420. 

4. ‟Про передачу Управлінню Кропивницької єпархії                              

Православної Церкви України в постійне користування земельної ділянки                        

по вул. Лінія 5-а, 25”, проєкт рішення за реєстраційним № 403. 

Перелік питань та матеріали вам роздано на початку засідання. 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував взяти проєкт 

порядку денного четвертої сесії міської ради за основу. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція взяти проєкт порядку денного четвертої сесії 

міської ради за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до проєкту порядку 

денного четвертої сесії міської ради питання ‟Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради до керівника Кіровоградської обласної 

прокуратури, керівника Кропивницької окружної прокуратури стосовно 

вжиття заходів”, проєкт рішення за реєстраційним № 419. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до проєкту порядку 

денного четвертої сесії міської ради питання ‟Про безоплатну передачу 

госппобутової каналізації у спільну власність територіальних                           

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 420. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до проєкту порядку 

денного четвертої сесії міської ради питання ‟Про передачу Управлінню 

Кропивницької єпархії Православної Церкви України в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 25”, проєкт рішення за реєстраційним 

№ 403. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М.: 

Прошу включити до проєкту порядку денного четвертої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки                                    

від 29.05.2015 № 80 в районі вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука”,  

проєкт рішення за реєстраційним № 421. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. включити до 

проєкту порядку денного четвертої сесії міської ради питання ‟Про внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки від 29.05.2015 № 80 в районі 
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вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 421. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Прошу зняти з розгляду на четвертій сесії міської ради два питання: 

за порядковим № 15 ‒ ‟Про затвердження об’єкта комунальної власності                       

м. Кропивницького, який підлягає приватизації” (проєкт рішення за 

реєстраційним № 328) у зв’язку з необхідністю доопрацювання; 

за порядковим № 120 ‒ ‟Про затвердження Вітряченку Л.Б. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Кропивницького, 6-а” (проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4271) на підставі звернення заявника. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Яремчук В.С. зняти з 

розгляду питання ‟Про затвердження об’єкта комунальної власності                                 

м. Кропивницького, який підлягає приватизації”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 328. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Яремчук В.С. зняти з 

розгляду питання ‟Про затвердження Вітряченку Л.Б. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                 

по вул. Кропивницького, 6-а”, проєкт рішення за реєстраційним № 4271. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропоную проєкт порядку денного затвердити в цілому з урахуванням 

внесених змін та доповнень. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 367 “Про затвердження порядку денного 

четвертої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную наступний порядок розгляду питань: 

1) Загальні питання: основний, додатковий переліки; 

2) Земельні питання: основний, додатковий переліки. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

Перше питання порядку денного – ‟Про депутатські запити депутатів 

міської ради”. Надаю слово секретарю міської ради Колюці О.С.  

 

Колюка О.С., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 
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У міжсесійний період не зареєстровано депутатських запитів. Якщо у 

депутатів є підготовлені депутатські запити, прошу оголосити їх з трибуни.  

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова депутатської 

фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, депутатська група 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), зачитала 

депутатський запит (додається) щодо стану пожежної та техногенної 

безпеки у закладах освіти міста та підготовлений проєкт рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит, оголошений депутаткою 

Ковальовою-Алокілі О.А. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 368 “Про депутатський запит                                    

депутатки Кропивницької міської ради Ковальової-Алокілі О.А.” 

(додається). 

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Міжфракційне депутатське об’єднання 

‟Рівні можливості”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Пропоную провести голосування щодо депутатського запиту групи 

депутатів ‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟РІВНІ МОЖЛИВОСТІ”, 

який на початку засідання сесії оголосила депутатка Катерина Колтунова.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟РІВНІ МОЖЛИВОСТІ”, 

оголошений депутаткою Колтуновою К.С. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 369 “Про депутатський запит групи депутатів 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟РІВНІ МОЖЛИВОСТІ” 

(додається). 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зачитав текст звернення 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо сприяння у проведенні 

Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питання продажу 

земель сільськогосподарського призначення (додається). Пояснив суть 

питання. 

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова депутатської 

фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, депутатська група 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), погодилася, 

що питання відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні турбує 

кожного українця, тому що багато хто з них не може в повній мірі 

розпорядитися землею, якою вони володіють. Перестороги, міфи відносно 

відкриття ринку землі, які поширюються політиками, не мають підтримки 

серед аграріїв та громадян України. Заявила, що фракція ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ” не голосуватиме за порушене депутатом 

Цертієм О.М. питання.  

 

Цертій О.М. не погодився з думкою депутатки Ковальової-Алокілі О.А. 

Навів приклади зі світового досвіду. Наголосив, що земельна реформа має 

бути виваженою та відповідати національним інтересам України.  

 

Колісніченко Р.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підтримав виступ депутата 

Цертія О.М. Відзначив, що за результатами різних соціологічних опитувань 

більшість громадян України виступає категорично проти продажу земель 

сільськогосподарського призначення.  

 

Цертій О.М. додав, що за офіційними статистичними даними, які є у 

вільному доступі, 77 відсотків громадян підтримують проведення 

референдуму з вищезазначеного питання. Відповів на запитання депутата 

Корнюші О.П. Проінформував, що 22 травня 2021 року будуть проведені 

ініціативні збори щодо проведення Всеукраїнського референдуму за народною 

ініціативою з питання продажу земель сільськогосподарського призначення.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще запитання до депутата Цертія О.М.? Немає. 

Прошу визначитись стосовно звернення депутатів Кропивницької міської 

ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
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України щодо сприяння у проведенні Всеукраїнського референдуму за 

народною ініціативою з питання продажу земель сільськогосподарського 

призначення. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 370 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо сприяння у проведенні Всеукраїнського 

референдуму за народною ініціативою з питання продажу земель 

сільськогосподарського призначення” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 
 

Після перерви о 13.12. 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо друге питання порядку денного ‒ “Про перейменування 

комунального підприємства ‟Елегант М” та затвердження Статуту в новій 

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 178 (доопрацьований). 

Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань економічного 

розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 178 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 
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Прийнято рішення № 371 “Про перейменування комунального 

підприємства ‟Елегант М” та затвердження Статуту в новій редакції” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування комунального підприємства ‟Ринково-побутові послуги” та 

затвердження Статуту в новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним                  

№ 179 (доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 179 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 372 “Про перейменування комунального 

підприємства ‟Ринково-побутові послуги” та затвердження Статуту в 

новій редакції” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

доповнення Плану діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 310 (доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 310 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 373 “Про доповнення Плану діяльності 

Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів                 

на 2021 рік” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку                                               

міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку                                            

на 2019 і 2020 роки за 2018-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 348. Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань економічного 

розвитку міської ради. 

 

Рахуба Н.А. доповіла по суті питання. Відповіла на запитання депутатів 

Корнюші О.П. щодо змін, які відбувалися на ринку реалізації лікарських засобів 

протягом дії Програми, та Овчіннікова Д.П. щодо виробників лакофарбової 

продукції у місті та здійснення ними експортних операцій протягом року.  

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Міжфракційне депутатське об’єднання 

‟Рівні можливості”), запропонувала внести технічну правку до тексту звіту 

про виконання Програми, а саме слова ‟особи з обмеженими фізичними 

можливостями” замінити на ‟особи з інвалідністю” у відповідних відмінках.  

 

Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), користуючись правом, визначеним у 

пункті 11 статті 33 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання, передав слово для виступу депутату Корнюші О.П. 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції  Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), проаналізував зміст звіту про 

виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на                                          

2019 і 2020 роки за 2018-2020 роки. Запитав про користь Програми та який 

фундамент створено нею для розвитку товарних ринків у місті. Озвучив ряд 

зауважень по суті звіту. Вказав на відсутність у ньому відомостей про 

недопрацювання департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

Запитав, яким чином департамент вплинув на нарощування обсягів 

виробництва, покращення добробуту громадян, суттєве збільшення обсягів 

експорту товарів, поступове підвищення розміру середньомісячної заробітної 

плати, поступове збільшення обсягів податкових та неподаткових 

надходжень. Відзначив, що ремонти, придбання транспорту, реконструкція 

будівлі ЦНАПу у форматі ‟Прозорий офіс” не є сталим розвитком галузей та 

сфер діяльності економіки міста, а є повсякденною роботою та витратами 

платників податків для підтримки в належному стані приміщень та 

комунального майна. Озвучив зауваження стосовно забезпечення сталого 

функціонування промисловості міста шляхом доведення інформації про 

виставково-ярмаркові заходи. Зауважив, що формування конкурентного 

середовища ‒ це дії влади з викорінення картельних змов учасників ринку з 
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розподілу ринків за територіальним принципом, асортиментом товарів, 

обсягами реалізації; ліквідація бар’єрів для доступу на ринок суб’єктів 

господарювання; дії, направлені на усунення спотворення результатів торгів, 

тендерів, надання окремим господарюючим суб’єктам переваг, які ставлять 

їх у привілейоване становище відносно конкурентів, обмеження 

самостійності підприємств щодо ціноутворення, формування програм 

діяльності та розвитку, розпорядження прибутком; уважне і прискіпливе 

ставлення до надання фінансової допомоги, створення умов для збільшення 

кількості підприємств та підприємців. Висловив думку, що виконавці проєкту 

рішення не розуміють питання і протягом трьох років не формували 

конкурентного середовища.   

Підсумував, що у звіті зазначена загальновідома статистика, тому 

депутатам надано статистично узагальнену довідку за три роки. Всі цифри 

можна отримати від Головного управління статистики у Кіровоградській 

області.  

Зауважив, що статистика не відображає реалій. Припустив, що звіт 

про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького за 2018 рік та основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки 

за 2018-2020 роки не розглядається перед затвердженням відповідної 

програми на майбутній період для того, щоб все залишалося так як є, і не 

потрібно було думати, як зробити орган управління економікою у місті 

сучасною структурою, яка дійсно аналізує ситуацію щодо функціонування 

промислових підприємств та проводить моніторинг товарних ринків з метою 

аналізу та прогнозування їх розвитку. Запитав, де зазначений аналіз 

напрямків економіки, які розвиваються; які є проблеми та шляхи їх вирішення; 

чому відсутня інформація про тіньові процеси на ринках землі та 

пасажирських перевезень; не проводяться заходи для підтримки та розвитку 

місцевих виробників; не аналізуються товарні ринки з метою надання 

об’єктивної економічної інформації, яка б стала у нагоді для інвесторів. 

Висловив побажання, щоб департамент з питань економічного розвитку 

міської ради виконував не лише функції з цифрової статистики, а й був 

органом економіко-аналітичного консалтингу. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 348 за основу і в 

цілому (з технічними правками). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 374 “Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за 2018-2020 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року 

№ 98 ‟Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021 – 2023 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 396. Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 396 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 375 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 98                                           

‟Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного                     

та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021 – 2023 роки” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра 

енергетики України стосовно діяльності Інгульської шахти ДП ‟СхідГЗК”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 385. Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

Шановні колеги! 

Сьогодні ми заслухали виступи представників громади та трудового 

колективу, профспілки з проханням підтримати їх ініціативи щодо 

врегулювання питання подальшої роботи Інгульської шахти ДП ‟СхідГЗК” і в 

економічному напрямку, і у питанні використання трудових ресурсів. Вам 

роздано відповідний проєкт рішення. 

 

Рахуба Н.А.: 

Шановні депутати! 

Сьогодні під час сесійного засідання від керівництва та профспілкової 

організації державного підприємства ‟СхідГЗК” надійшло прохання 

доповнити текст звернення в частині, яка стосується вжиття відповідних 
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заходів щодо виведення з кризової ситуації ДП ‟СхідГЗК”, підпунктом 6 

наступного змісту: 

‟6) внесення змін до Закону України ‟Про Державний бюджет України на 

2021 рік” щодо збільшення видатків Міністерству енергетики України на 

фінансування нової бюджетної програми ‟Державна підтримка 

уранодобувного підприємства на збільшення статутного капіталу з метою 

поповнення власних обігових коштів ДП ‟СхідГЗК” у сумі 2,2 млрд грн”. 
 

Линченко М.Д., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), звернувся до депутатів з проханням 

підтримати пропозицію, озвучену директором департаменту з питань 

економічного розвитку міської ради Рахубою Н.А. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 385 за основу і в 

цілому з доповненням. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 376 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України, Міністра енергетики України стосовно 

діяльності Інгульської шахти ДП ‟СхідГЗК” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

встановлення транспортного податку”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 292. Доповідач Житник В.П. ‒ начальник управління транспорту та зв’язку 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 292 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 377 “Про встановлення транспортного 

податку” (додається).  

 



21 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проміжного ліквідаційного балансу”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 303. Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник відділу з питань  

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 303 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 378 “Про затвердження проміжного 

ліквідаційного балансу” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 304. Доповідач 

Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектору мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 304 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 379 “Про передачу майна” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 384. Доповідач 

Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектору мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 384 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
 

Прийнято рішення № 380 “Про передачу майна” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

ліквідацію спеціальної загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області”. Проєкт рішення за реєстраційним № 305. 

Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 305 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 381 “Про ліквідацію спеціальної 

загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування школи та комунального закладу”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 387. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

 

Костенко Л.Д. відповіла на запитання депутатки Яремчук В.С. щодо 

перейменування загальноосвітніх навчальних закладів № 10, 37, розташованих 

на території смт Нового.   

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 387 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 382 “Про перейменування школи та 

комунального закладу” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій 

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 327 (доопрацьований). 

Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 327 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 383 “Про затвердження Статутів комунальних 

некомерційних підприємств у новій редакції” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 27 серпня 2019 року  

№ 2765 ‟Про перейменування вулиці міста Кропивницького”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 329. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління  

культури і туризму міської ради. 

 

Назарець А.Ф. пояснила підстави щодо підготовки проєкту                                  

рішення № 329. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 329 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 384 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 серпня 2019 року № 2765 ‟Про перейменування вулиці                                       

міста Кропивницького” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2285                        

‟Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування              

на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 306 

(доопрацьований). Доповідач Бабаєва О.В. ‒ начальник управління 

інформаційних технологій міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 306 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 385 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2285 ‟Про затвердження Програми 

розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                                 

від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 308 

(доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 
 

Бочкова Л.Т. озвучила рекомендації постійної комісії з питань бюджету 

та податкової політики щодо доопрацьованого проєкту рішення № 308, 

роздані депутатам.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 308 за основу і в цілому з урахуванням рекомендацій профільної 

постійної комісії. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 386 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 311 

(доопрацьований). Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 311 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 387 “Про затвердження Програми оптимізації 

системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнення до рішення Кропивницької міської ради                             

від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 

місті Кропивницькому на 2021-2025 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 349 (доопрацьований). Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 349 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 388 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про 

затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому                             

на 2021-2025 роки” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради 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”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 386. Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 386 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 389 “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” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення Кропивницького міського соціального гуртожитку 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 397 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ 

директор департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 397 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 390 “Про затвердження Положення 

Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення Кропивницького міського центру обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 398 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ директор департаменту 

соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 398 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 391 “Про затвердження Положення 

Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування 

бездомних осіб” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення Комунального закладу ‟Кропивницький міський притулок                         

для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі”. Проєкт рішення за реєстраційним № 399 (доопрацьований). 

Доповідач Вовк Ю.М. ‒ директор департаменту соціальної політики міської 

ради. 

 

Вовк Ю.М. проінформувала, що в ході погодження питання на засіданні 

постійної комісії міської ради з питань бюджету та податкової політики від 

фінансового управління надійшли зауваження відносно створення 

Кропивницького міського притулку для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, зі статусом юридичної 

особи. Пояснила, що відповідно до Типового положення притулок може мати 

статус юридичної особи або бути структурним підрозділом органу 

соціального захисту населення. Підкреслила, що департамент соціальної 

політики Кропивницької міської ради наполягає на створенні притулку саме 

зі статусом юридичної особи з метою швидкого реагування та прийняття 

відповідних рішень.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), підтримала пропозицію 

створити Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, зі статусом 
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юридичної особи. Відзначила, що питання про створення такого притулку 

стоїть вже не перший рік, для його створення залучаються кошти з 

державного бюджету.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 399 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 392 “Про створення Комунального закладу 

‟Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали                                                  

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі” 

Кропивницької міської ради” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення Комунальної установи ‟Кропивницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”  

Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним № 400 

(доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ директор департаменту соціальної 

політики міської ради. 

 

Вовк Ю.М. пояснила підстави щодо підготовки доопрацьованого проєкту 

рішення № 400 та пояснила основні його положення. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 400 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 393 “Про створення Комунальної установи 

‟Кропивницький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)” Кропивницької міської 

ради” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної          

власності міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 289 

(доопрацьований) ‒ регуляторний акт. Доповідач Татарко Д.А. ‒ заступник 

начальника юридичного управління міської ради. 

 

Татарко Д.А. проінформував, що постійна комісія міської ради з питань 

бюджету та податкової політики рекомендувала внести зміну до 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради № 289, а саме зменшити 

розмір орендної плати для будівництва та обслуговування будівель і споруд 

закладів науки (пункт 03.11) з шести до трьох відсотків.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії з 

питань екології, земельних відносин та комунальної власності, 

проінформувала, що комісія двічі розглядала доопрацьований проєкт рішення 

№ 289 та не погодила рекомендацію зменшити орендну ставку для 

будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки (пункт 03.11).  

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова фракції 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, депутатська група 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), пояснила 

підстави щодо внесення нею на засіданні постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та податкової політики пропозиції встановити розмір 

орендної плати для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів 

науки на рівні трьох відсотків. 

 

Зарічна А.А., депутатка міської ради (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”, співголова депутатської групи ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та регуляторної політики, проінформувала,                     

що комісія погодила доопрацьований проєкт рішення за                               

реєстраційним № 289 ‒ регуляторний акт, та надала висновок щодо 

відповідності проєкту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону 

України ‟Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності”. Озвучила позицію Державної регуляторної служби України 

відносно проєкту регуляторного акта ‒ проєкту рішення за реєстраційним                

№ 289, щодо відсутності потреби у прийнятті міською радою відповідного 

рішення, оскільки законодавством України визначено процедуру 

встановлення, формування та розрахунку розмірів орендної плати за землю.  
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підтримав пропозицію, внесену 

депутаткою Ковальовою-Алокілі О.А., підтриману постійною комісією 

міської ради з питань бюджету та податкової політики. Пояснив, що ця 

пропозиція є логічною. Запропонував поставити на голосування 

доопрацьований проєкт рішення № 289 за основу. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти доопрацьований проєкт 

рішення № 289 за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування рекомендацію постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та податкової політики, а саме внести зміну до 

доопрацьованого проєкту рішення № 289 та зменшити розмір орендної плати 

для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки                       

(пункт 03.11) з шести до трьох відсотків. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 289 в цілому зі зміною. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 394 “Про визначення розмірів орендної плати 

за земельні ділянки комунальної власності міста Кропивницького” 

(додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 06.11.2018 № 1964 ‟Про 

уповноваження”. Проєкт рішення за реєстраційним № 290 (доопрацьований). 

Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 290 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 395 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 06.11.2018 № 1964 ‟Про уповноваження” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Кропивницької міської ради до керівника 

Кіровоградської обласної прокуратури, керівника Кропивницької окружної 

прокуратури стосовно вжиття заходів”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 419. Доповідач Татарко Д.А. ‒ заступник начальника юридичного 

управління міської ради. 

 

Татарко Д.А. пояснив підстави щодо підготовки проєкту рішення № 419 

та пояснив суть звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

керівника Кіровоградської обласної прокуратури, керівника Кропивницької 

окружної прокуратури стосовно вжиття заходів. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 419 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 396 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до керівника Кіровоградської обласної прокуратури, 

керівника Кропивницької окружної прокуратури стосовно вжиття 

заходів” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

безоплатну передачу госппобутової каналізації у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 420. Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 420 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 397 “Про безоплатну передачу госппобутової 

каналізації у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Управлінню Кропивницької єпархії Православної Церкви України у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 25”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 403. Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 403 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 398 “Про передачу Управлінню 

Кропивницької єпархії Православної Церкви України у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 25” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Проєкти підготовлені управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та опрацьовані профільною 

постійною комісією. 
  

Доповідач Лунгол Р.С., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією картографічних 

матеріалів та озвучує рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання “Про надання Коденцю С.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Батальйонній, 28”. Проєкт рішення за реєстраційним № 42.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 42 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 399 “Про надання Коденцю С.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Батальйонній, 28” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Пасічнику В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (навпроти 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0339)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 151 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт доопрацьований рішення № 151 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 400 “Про надання Пасічнику В.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (навпроти земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0339)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Реп’яху С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв АТО, 70”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 140 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 140 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 401 “Про надання Реп’яху С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по 

вул. Героїв АТО, 70” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Улановському Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0570)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 147 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 147 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 402 “Про надання Улановському Д.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0570)” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Чернишову Є.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Таврійській, 75”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 215 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 215 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 403 “Про надання Чернишову Є.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Таврійській, 75” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Афанасьєву М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в районі пров. Санаторного (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0017)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 230 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 230 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 404 “Про надання Афанасьєву М.В. дозволу                           

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в районі пров. Санаторного (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:46:393:0017)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Василенку О.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Профілакторному (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0085)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 345. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 345 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 405 “Про надання Василенку О.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Профілакторному (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:46:393:0085)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Лубцову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Профілакторному (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0084)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 346. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 346 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 406 “Про надання Лубцову В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                           

по пров. Профілакторному (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:46:393:0084)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Пономаренку В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка (навпроти будинку  

№ 17)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 135 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 135 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 407 “Про надання Пономаренку В.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Івана Сірка (навпроти будинку № 17)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Білецькому І.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 18)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 34. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 34 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 408 “Про передачу Білецькому І.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Олега Кошового (навпроти будинку 

№ 18)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ількевичу А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Богдана Хмельницького (біля будинку № 233)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 145 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 145 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 409 “Про передачу Ількевичу А.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького (біля 

будинку № 233)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ткаченку А.П. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Героїв АТО, 5”. Проєкт рішення за реєстраційним № 236. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 236 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 410 “Про передачу Ткаченку А.П. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Героїв АТО, 5” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Рудій В.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4432 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4432 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 411 “Про надання Рудій В.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Волковій Г.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, 33-в, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4293. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4293 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 412 “Про надання Волковій Г.Ф. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 33-в, смт Нове” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Шараю І.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Народній”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4294. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4294 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 413 “Про надання Шараю І.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Зрівцю О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку № 10)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4338 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4338  

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 414 “Про надання Зрівцю О.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній (біля будинку № 10)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Давиденко О.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Гетьмана Сагайдачного, 87-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4434 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4434 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 415 “Про надання Давиденко О.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 87-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Непоменку О.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, 31-в, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4476. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4476 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 416 “Про надання Непоменку О.Б. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 31-в, смт Нове” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Пастух Л.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Кленовій, 1-д, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4485 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4485 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 417 “Про надання Пастух Л.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кленовій, 1-д, смт Нове” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Куручековій Н.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Селище Миру, 41”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4532 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4532 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 418 “Про надання Куручековій Н.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Селище Миру, 41” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Грінєвичу В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каштановій, 35, смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4540 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4540 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 419 “Про надання Грінєвичу В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 35, смт Нове” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою громадянам”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4541 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4541 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 420 “Про надання дозволів на розроблення 

документацій із землеустрою громадянам” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки біля СТ ‟Аграрник” та біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0567”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 273 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 273 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 421 “Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

біля СТ ‟Аграрник” та біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:02:028:0567” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Будніковій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки  
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по вул. Івана Сірка (біля будинку № 22)”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 4334. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4334 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 422 “Про передачу Будніковій О.В.                        

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка  

(біля будинку № 22)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про передачу Косовій Л.Г. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Каштановій, 35-к, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4361 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4361 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 423 “Про передачу Косовій Л.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 35-к, смт Нове” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ярославцевій М.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Західній, 22-в, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4362 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4362 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 424 “Про передачу Ярославцевій М.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Західній, 22-в, смт Нове” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ботезу В.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Західній, 50-а, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4394. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4394 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 425 “Про передачу Ботезу В.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Західній, 50-а, смт Нове” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Лупині С.А. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Каштановій, 31-ж, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 4395. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4395 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 426 “Про передачу Лупині С.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 31-ж, смт Нове” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Андріученку В.К. безоплатно у власність земельних ділянок                                 

по пров. Ковпака, 4”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4396 

(доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4396 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 427 “Про передачу Андріученку В.К. 

безоплатно у власність земельних ділянок по пров. Ковпака, 4” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Рибалку С.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Чугуєвській, 28”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4404. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4404 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 428 “Про передачу Рибалку С.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4374 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4374 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 429 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Нестеренку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Центральній, 46-б, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 4498. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4498 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 430 “Про передачу Нестеренку С.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Центральній, 46-б, смт Нове” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Білану А.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Калиновій, 3, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4501. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4501 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 431 “Про передачу Білану А.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Калиновій, 3, смт Нове” (додається).

  

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Стойку В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Бехтерева, 5, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4529 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4529 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 432 “Про передачу Стойку В.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Бехтерева, 5, смт Нове” (додається).

  

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Євтушенко І.П. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Романа Майстерюка, 16-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4537. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4537 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 433 “Про передачу Євтушенко І.П. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 16-а” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 57 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. зачитав адреси земельних ділянок, зазначених у 

доопрацьованому проєкті рішення № 57. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 57 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 434 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 161 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 161 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 435 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Колєчкіну О.С. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Братиславському 2-му, 38”. Проєкт рішення за реєстраційним № 33 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 33 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 436 “Про передачу Колєчкіну О.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Братиславському 2-му, 38” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Рибальченку О.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Казанській (біля будинку № 12-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 113. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 113 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 437 “Про передачу Рибальченку О.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській (біля 

будинку № 12-а)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 129. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 129 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 438 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Куц Т.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Степанова, 23, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 134 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 134 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 439 “Про передачу Куц Т.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Степанова, 23, смт Нове” (додається).
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Недільченку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Волонтерській (біля будинку № 8)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 136 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 136 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 440 “Про передачу Недільченку А.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волонтерській (біля 

будинку № 8)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Алєксандровій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Олексіївському, 33”. Проєкт рішення за реєстраційним № 174 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 174 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 441 “Про передачу Алєксандровій Л.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Олексіївському, 33” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання настав час перерви.  

Сьогодні о 16.00 відбудеться селекторна нарада щодо вартості газу для 

міст та населених пунктів України, на якій я маю бути присутнім. Просив би 

це врахувати. 

Які будуть пропозиції щодо подальшої роботи? 
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції Політичної 

партії ‟Рідне місто”): 

Пропоную продовжити працювати до 15.00, а потім оголосити перерву                          

на 15 хвилин. 

 

Райкович А.П.: 
Продовжуємо роботу. Розглядаємо питання порядку денного “Про 

передачу Кіблику В.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Мухіної, 26”. Проєкт рішення за реєстраційним № 175 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 175 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 442 “Про передачу Кіблику В.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Мухіної, 26” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Мігуріній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Криничуватій, 22-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 234. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 234 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 443 “Про передачу Мігуріній Л.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Криничуватій, 22-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Барчану С.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Спренжина (біля будинку № 8)”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 237. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 237 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення “Про передачу Барчану С.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Спренжина (біля будинку № 8)”. Зупинено 

розпорядженням Кропивницького міського голови від 25 травня                         

2021 року № 4-р ‟Про зупинення рішень Кропивницької міської ради                  

від 20 травня 2021 року” (копія додається).  

  

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сотник Т.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Черкаській (між будинками № 32 та № 28)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 241 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьовуваний проєкт рішення № 241 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 445 “Про передачу Сотник Т.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Черкаській (між будинками № 32 та 

№ 28)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Коропчуку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Петра Дорошенка, 30”. Проєкт рішення за реєстраційним № 242. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 242 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 446 “Про передачу Коропчуку О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Петра Дорошенка, 30” (додається).

  

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Котову П.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Зарічній, 50”. Проєкт рішення за реєстраційним № 243. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 243 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 447 “Про передачу Котову П.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Зарічній, 50” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 211. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 211 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 448 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Вірвану О.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській (біля будинку № 86)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4077. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4077 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 449 “Про надання Вірвану О.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Холодноярській (біля будинку № 86)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Красноштан Р.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Казанській (біля будинку № 7-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4095. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4095 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 450 “Про надання Красноштан Р.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Казанській (біля будинку № 7-а)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Крамаренко Г.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 77)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4373 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4373 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 451 “Про надання Крамаренко Г.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Садовій (біля будинку № 77)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Жирновій Н.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Добролюбова, 29”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4203. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4203 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 452 “Про надання Жирновій Н.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Добролюбова, 29” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Христофорову С.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 203”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4205. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4205 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 453 “Про надання Христофорову С.С. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Богдана Хмельницького, 203” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Просянику Е.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 



56 
 

відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 3)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4208. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4208 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 454 “Про надання Просянику Е.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській (біля будинку № 3)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Самбурській І.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Пилипа Орлика (біля будинку № 79)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4285. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4285 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 455 “Про надання Самбурській І.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Пилипа Орлика (біля будинку № 79)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Горбенко О.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Павла Сніцара (біля будинку № 70-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 108 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 108 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення “Про надання Горбенко О.Г. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Павла 

Сніцара (біля будинку № 70-а)”. Зупинено розпорядженням 

Кропивницького міського голови від 25 травня 2021 року № 4-р ‟Про 

зупинення рішень Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року” 

(копія додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Оголошується перерва на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 15.21. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги, запрошую вас до сесійної зали. Час перерви сплив. 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 33 депутати, відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 130. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 130 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 457 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 126 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 126 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 458 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 239. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 239 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 459 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Іванову Л.І. дозволу на розроблення технічної документації із 



59 
 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Яновського, 24”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3895. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3895 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 460 “Про надання Іванову Л.І.                                     

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                                    

по вул. Яновського, 24” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Поповичу І.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Сергія Котового, 45”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4544 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4544 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 461 “Про надання Поповичу І.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Сергія Котового, 45” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кісільовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4138 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4138 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 462 “Про передачу Кісільовій О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4304 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4304 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 463 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Якименко О.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Вологодській, 41”. Проєкт рішення за реєстраційним № 160. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 160 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 464 “Про передачу Якименко О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Вологодській, 41” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про передачу Єфімович О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Тихій, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 163. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 163 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 465 “Про передачу Єфімович О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Тихій, 8” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кравченку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Курінному (біля будинку № 29)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 219 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 219 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 466 “Про передачу Кравченку А.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 29)” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про передачу ТОВ ‟ВЕСТЕН-ІСС” земельної ділянки в оренду  

по вул. Вокзальній, 64-в”. Проєкт рішення за реєстраційним № 66. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 66 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 467 “Про передачу ТОВ ‟ВЕСТЕН-ІСС” 

земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 64-в” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про передачу Куцовій Л.С. земельної ділянки в оренду по вул. Великій 

Перспективній, 11-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 191. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 191 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 468 “Про передачу Куцовій Л.С. земельної 

ділянки в оренду по вул. Великій Перспективній, 11-б” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟КСП-ГРУП” земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3522580900:02:000:8102)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 193 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 193 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 469 “Про передачу ТОВ ‟КСП-ГРУП” 

земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3522580900:02:000:8102)” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ТПК ‟Марінер ЛТД” земельної ділянки в оренду                                                

по вул. Миколи Федоровського, 2-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 194 

(доопрацьований). 
 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк оренди 

земельної ділянки на 10 років. 

 

Міський голова запропонував переглянути підходи щодо передачі 

земельних ділянок під будівництво, щоб через декілька років взяті в оренду 

земельні ділянки не з’являлися на вторинному ринку. Зауважив, що потрібно 

встановити правило та надавати земельні ділянки в оренду під будівництво 

на строк в межах трьох років, тоді набувач права оренди зможе розробити 

проєктно-кошторисну документацію, розпочати будівництво та увійти у 

фазу незавершеного будівництва. Якщо ж будівництво не розпочато, то таке 

право можна буде передати іншому заявнику.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що на зазначеній у проєкті рішення № 194 земельній 

ділянці розташований об’єкт нерухомого майна, на який зареєстровано 

речове право, але земельна ділянка не була сформована.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 194 за 

основу і в цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 470 “Про передачу ТОВ ТПК ‟Марінер ЛТД” 

земельної ділянки в оренду по вул. Миколи Федоровського, 2-а” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дударенко З.В. земельної ділянки в оренду по пров. Козацькому, 36”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 195. 
 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності - встановити строк оренди 

земельної ділянки на 10 років. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 195 за основу і в 

цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 471 “Про передачу Дударенко З.В. земельної 

ділянки в оренду по пров. Козацькому, 36” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПАТ ‟Укртелеком” земельної ділянки в оренду по  

вул. Курганній, 58”. Проєкт рішення за реєстраційним № 245 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 245 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 472 “Про передачу ПАТ ‟Укртелеком” 

земельної ділянки в оренду по вул. Курганній, 58” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Цвілюку С.В. земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 31-л”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 248. 

 

Лунгол Р.С. пояснив місце розташування земельної ділянки і озвучив 

рекомендації постійної комісії з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності: встановити строк оренди земельної ділянки на 10 

років та розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 248 за основу і в 

цілому з урахуванням рекомендацій профільної постійної комісії. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 473 “Про передачу Цвілюку С.В. земельної 

ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 31-л” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟КСП-ГРУП” земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3522580900:02:000:8102)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 249. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 249 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 474 “Про передачу ТОВ ‟КСП-ГРУП” 

земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3522580900:02:000:8102)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Коваль Л.М. в оренду земельної ділянки по вул. Харківській, 1”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 257 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності - встановити строк оренди 

земельної ділянки на 10 років. Пояснив, що на зазначеній земельній ділянці 
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розташовано нерухоме майно ‒ частина комплексу будівель колишнього 

піонерського табору ‟Юність”.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 257 за 

основу і в цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 475 “Про передачу Коваль Л.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Харківській, 1” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Касьяненку А.І. земельної ділянки в оренду по вул. Соборній, 4-п”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 294. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 294 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 476 “Про передачу Касьяненку А.І. земельної 

ділянки в оренду по вул. Соборній, 4-п” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟КІР НАФТА ТРАНС” в оренду земельної ділянки  

по просп. Інженерів, 11-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 380 

(доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив цільове призначення земельної ділянки. 

 

Рубан В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), пояснив, що на зазначеній земельній 

ділянці розташовано існуюче підприємство.  
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 380 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 477 “Про передачу ТОВ ‟КІР НАФТА ТРАНС” 

в оренду земельної ділянки по просп. Інженерів, 11-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 187 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 187 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 478 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Юраху В.М. договору оренди землі по  

вул. В’ячеслава Чорновола, 22”. Проєкт рішення за реєстраційним № 263. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання та відповів на запитання депутата 

Рубана В.В. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував відтермінувати 

розгляд проєкту рішення № 263. 

 

Лунгол Р.С. проінформував, що надійшло звернення від заявника стосовно 

експлуатації об’єкта як комерційного, профільна постійна комісія розглянула 

та погодила проєкт рішення № 263.   
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Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

пояснила, що заявник придбав нерухоме майно та має на нього право 

власності.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 263 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟АВТОІНВЕСТ-ЄЛІСАВЕТГРАД” договору оренди землі по 

вул. Пашутінській, 14”. Проєкт рішення за реєстраційним № 262. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 262 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 479 “Про поновлення ТОВ ‟АВТОІНВЕСТ-

ЄЛІСАВЕТГРАД” договору оренди землі по вул. Пашутінській, 14” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Гончарову А.В. договору оренди землі по вул. Соборній (біля 

будинку № 25)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 246. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 246 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 



69 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 480 “Про поновлення Гончарову А.В. договору 

оренди землі по вул. Соборній (біля будинку № 25)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Кравченко С.М. договору оренди землі 

по просп. Університетському (біля будинку № 25)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 247. 

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Саєнка І.В. щодо об’єкту 

нерухомості, розташованого на земельній ділянці. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 247 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 481 “Про поновлення ФОП Кравченко С.М. 

договору оренди землі по просп. Університетському (біля будинку № 25)” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Бойку О.О. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Кільцевій (біля районної лікарні)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 1485 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Цертія О.М. щодо підстав 

для поновлення договору оренди земельної ділянки. Пояснив, що на земельній 

ділянці розташована тимчасова споруда, на яку не зареєстроване речове 

право, але відповідно до умов договору оренди заявник звернувся щодо його 

поновлення. 
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Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

прокоментувала, що земельна ділянка надається під розміщення тимчасової 

споруди, а не під будівництво. Тимчасова споруда знаходилась на зазначеній 

земельній ділянці і раніше.  

 

Лунгол Р.С. пояснив, що відповідно до Порядку державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень право власності на тимчасову 

споруду ‒ торгівельний кіоск, не підлягає реєстрації. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував відтермінувати 

розгляд проєкту рішення № 1485, щоб вивчити питання. 

 

Яремчук В.С. пояснила, що питання стосується діючого кіоску, який 

встановлений на зазначеній  земельній ділянці більше десяти років тому. 

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Цертія О.М. та пояснив про 

неможливість підготовки альтернативного проєкту рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. відтермінувати розгляд 

доопрацьованого проєкту рішення № 1485 на наступну сесію міської ради. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Санасаряну Р.Р. договору оренди земельної ділянки                                        

по вул. Соборній, 27”. Проєкт рішення за реєстраційним № 295. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 295 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

 



71 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 482 “Про поновлення Санасаряну Р.Р. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 27” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Санасаряну Р.Р. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Соборній, 27”. Проєкт рішення за реєстраційним № 296. 

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. 

щодо строку, коли спливає термін дії договору оренди. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 296 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 483 “Про поновлення Санасаряну Р.Р. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 27” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Богдановій Л.П. договору оренди землі по вул. Бєляєва”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 332 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 332 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 484 “Про поновлення ФОП Богдановій Л.П. 

договору оренди землі по вул. Бєляєва” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про поновлення ТОВ ‟АР ЕССЕТ” договору оренди землі по                                                 

вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 333. 

 

Міський голова заявив про конфлікт інтересів та повідомив, що не 

братиме участі у голосуванні. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 333 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 485 “Про поновлення ТОВ ‟АР ЕССЕТ” 

договору оренди землі по вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟АР ЕССЕТ” договору оренди землі по вул. Пацаєва, 5”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 334. 

 

Міський голова заявив про конфлікт інтересів та повідомив, що не 

братиме участі у голосуванні. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 334 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 486 “Про поновлення ТОВ ‟АР ЕССЕТ” 

договору оренди землі по вул. Пацаєва, 5” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

У зв’язку із тим, що я маю взяти участь у селекторній нараді, прошу 

секретаря міської ради Олега Колюку продовжити ведення засідання сесії. 

 

Колюка О.С., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на розі 

вулиць Яновського та Академіка Тамма та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4270. 

 

Лунгол Р.С. на прохання депутата Цертія О.М. детально пояснив проєкт 

рішення. 

 

Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4270 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 487 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Яновського та 

Академіка Тамма та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).  

 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                     

просп. Перемоги, 12 та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 339. 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк оренди 

земельної ділянки на 25 років. Відповів на запитання депутата Цертія О.М. 
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Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

прокоментувала, що питання стосується діючої стоматологічної 

поліклініки, керівництво якої звернулося з проханням щодо збільшення площі 

земельної ділянки. Відзначила, що зазначена земельна ділянка не є 

прибудинковою територією. 

 

Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 339 за основу і в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 488 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Перемоги, 12 та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟ЛНК” проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Байкальській, 124-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4559. 

 

Лунгол Р.С. на прохання депутатів детально пояснив положення 

проєкту рішення № 4559. 

 

Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4559 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 489 “Про затвердження ТОВ ‟ЛНК” проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Байкальській, 124-а” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟ГРІН ГОТЕЛЬ” проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Холодноярській, 1-11, 1-12, 1-13”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 190. 

 

Лунгол Р.С. проінформував, що проєкт рішення № 190 не погоджений 

профільною постійною комісією. Пояснив, що зазначена у проєкті рішення 

земельна ділянка розташована на території зеленого масиву ‟Лісопарк” та 

має цільове призначення ‒ під розміщення присадибних земельних ділянок. 

Проєктом рішення пропонується змінити цільове призначення земельної 

ділянки ‒ під розміщення готелю.  

 

Рубан В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), висловився щодо непідтримки проєкту 

рішення № 190. Пояснив, що земельна ділянка, зазначена у проєкті рішення, 

знаходиться у зоні підтоплення.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

повідомила про негативний висновок комісії щодо проєкту рішення                        

№ 190. В той же час зауважила, що звернення заявника необхідно розглянути 

на сесії міської ради.  

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Цертія О.М. щодо 

підготовки альтернативного проєкту рішення.  

 

Колюка О.С.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 190 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 18, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
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Шутка В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”), повідомив, що помилково натиснув кнопку ‟за” під час голосування 

за проєкт рішення № 190.  

 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Бондаренку Р.А. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Холодноярській, 1-5”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4227. 

 

Лунгол Р.С. проінформував, що проєкт рішення № 4227 стосується зміни 

цільового призначення земельної ділянки під розміщення готелю та не 

погоджений профільною постійною комісією. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

повідомила про негативний висновок комісії щодо проєкту рішення                        

№ 4227. 

 

Колюка О.С.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 4227 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 0, 

“проти” – 22, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького земельних ділянок”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 307. 

 

Лунгол Р.С. доповів по суті питання. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

закликала депутатів підтримати проєкт рішення № 307. 
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Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 307 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 490 “Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельних ділянок” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу АТ КБ ‟ПРИВАТБАНК” в постійне користування земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 26/70”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2661 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2661 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 491 “Про передачу АТ КБ ‟ПРИВАТБАНК”                             

в постійне користування земельної ділянки по  

вул. Преображенській, 26/70” (додається).  

 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ДУ ‟КРОПИВНИЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 6)” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля                                                         

будинку № 28)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4155. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4155 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 492 “Про передачу ДУ ‟КРОПИВНИЦЬКА 

ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 6)” у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ГУНП в Кіровоградській області проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 6-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4240. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4240 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 493 “Про затвердження ГУНП в 

Кіровоградській області проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій, 6-а” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу КП ‟РЦРП” у постійне користування земельної ділянки                                        

по вул. Ливарній, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4278 

(доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Цертія О.М. 

 

Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4278 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 494 “Про передачу КП ‟РЦРП” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Ливарній, смт Нове” (додається). 
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Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ГУНП в Кіровоградській області технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Кропивницького, 119”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4411. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4411 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 495 “Про затвердження ГУНП в 

Кіровоградській області технічної документації із землеустрою                            

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                                         

вул. Кропивницького, 119” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у постійне 

користування земельних ділянок по місту Кропивницькому”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4516 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4516 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 496 “Про передачу управлінню освіти 

Кропивницької міської ради у постійне користування земельних ділянок 

по місту Кропивницькому” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження КП ‟ТАРНИК” технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по  

вул. Руслана Слободянюка, 184”. Проєкт рішення за реєстраційним                                                           

№ 4531 (доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4531 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 497 “Про затвердження КП ‟ТАРНИК” 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення                    

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                      

по вул. Руслана Слободянюка, 184” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Комунальному закладу ‟Кіровоградський обласний центр                               

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Пугачова, 2”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4545 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4545 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 498 “Про передачу комунальному закладу 

‟Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді” у постійне користування земельної ділянки                                      

по вул. Пугачова, 2” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Сергійчуку А.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Героїв України, 28-е”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4556 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. на прохання депутатів пояснив суть питання.  
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Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4556 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 499 “Про надання Сергійчуку А.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Героїв України, 28-е” (додається).  

 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Короленка 

(біля будинку № 68)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 251 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 251 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 500 “Про надання                                                                      

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                                                      

по вул. Короленка (біля будинку № 68)” (додається).  

 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ДНК ГРУПП” дозволу на розроблення проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Генерала Родимцева, 96-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 250 

(доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. зачитав протокольне доручення постійної комісії з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності, надане управлінню 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, про 

надання на розгляд комісії проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки в оренду  по вул. Генерала Родимцева, 96-а після погодження його 

управлінням містобудування та архітектури до підписання акта щодо 

встановлення меж земельної ділянки. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

проінформувала, що доопрацьований проєкт рішення № 250 двічі розглядався 

та двічі був погоджений комісією. Пояснила, що у зв’язку із сумнівами деяких 

членів комісії щодо дотримання заявником ‟червоних ліній” під час 

розроблення проєктної документації комісія надала доручення управлінню 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

подати на її розгляд проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Генерала Родимцева, 96-а після погодження його управлінням 

містобудування та архітектури до підписання акта щодо встановлення меж 

земельної ділянки. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Рідне місто”), як член комісії міської ради з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності висловив сумніви відносно дотримання 

заявником ‟червоних ліній” під час розроблення проєктної документації. 

Наголосив, що фракція Політичної партії ‟Рідне місто” не братиме участі у 

голосуванні за доопрацьований проєкт рішення № 250.  

 

Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 250 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 501 “Про надання ТОВ ‟ДНК ГРУПП” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Генерала Родимцева, 96-а” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання АТ ‟ОРЕГОН” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Юрія Олефіренка (біля 

Ковалівського парку)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 298. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 298 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 502 “Про надання АТ ‟ОРЕГОН” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Юрія Олефіренка (біля Ковалівського парку)” (додається).

  

 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання АТ ‟Райффайзен Банк Аваль” дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди                                              

по вул. Куроп'ятникова, 2”. Проєкт рішення за реєстраційним № 337. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 337 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 503 “Про надання АТ ‟Райффайзен Банк 

Аваль” дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для оформлення права оренди по вул. Куроп'ятникова, 2” 

(додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по просп. Університетському, 21-г”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 340. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 340 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 504 “Про надання Мальованій З.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по просп. Університетському, 21-г” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по пров. Фортечному, 25-б”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 341. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Колюка О.С.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 341 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 505 “Про надання Мальованій З.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по пров. Фортечному, 25-б” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Пацаєва, 14-г”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 395. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 395 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 506 “Про надання Мальованій З.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Пацаєва, 14-г” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Кримській (біля будинку № 1), право 

оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 4551 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності у доопрацьованому проєкті 

рішення № 4551: вказати обмеження ‒ без права капітальної забудови, 

управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища передбачити відповідне формулювання у договорі оренди 

земельної ділянки.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

пояснила рекомендацію постійної комісії. 

 

Колюка О.С.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4551 

за основу і в цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 507 “Про затвердження земельної ділянки  

по вул. Кримській (біля будинку № 1), право оренди на яку набувається 

на аукціоні” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельних ділянок на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 

Коваленка, право оренди на які набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 382. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 382 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 508 “Про затвердження земельних ділянок на 

розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди на які 

набувається на аукціоні” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Андріївській, 95”. Проєкт рішення за реєстраційним № 258. 
 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Колюка О.С.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 258 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 509 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Андріївській, 95” 

(додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 88-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 297. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 
Дрига В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії                             

‟НАШ КРАЙ”), заявив про конфлікт інтересів та повідомив, що не братиме 

участі у голосуванні. 
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Колюка О.С.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 297 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 510 “Про надання дозволу на  

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 88-б” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження АТ ‟Райффайзен Банк Аваль” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в 

оренду по вул. Миколи Садовського, 2/14”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4352. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4352 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 511 “Про затвердження АТ ‟Райффайзен Банк 

Аваль” технічної документації із землеустрою щодо                                                     

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду                                          

по вул. Миколи Садовського, 2/14” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟Корсо Таун” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду по вул. Першій 

Виставковій, 39-в, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4558. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4558 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 512 “Про затвердження ТОВ ‟Корсо Таун” 

технічної документації із землеустрою щодо поділу                                                                 

та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду                                                         

по вул. Першій Виставковій, 39-в, смт Нове” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Ялтинській, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 233. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 233 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 513 “Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1” 

(додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟Домініон-К” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачу в оренду                                               

по вул. Євгена Тельнова, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 300. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

озвучила рекомендацію комісії - виключити з проєкту рішення № 300 пункти 

7.5 та 8.  

 

Лунгол Р.С. пояснив пропозицію постійної комісії.  
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Колюка О.С.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 300 за основу і в 

цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 514 “Про затвердження ТОВ ‟Домініон-К” 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачу в оренду по вул. Євгена Тельнова, 1” 

(додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Садовій, 88”. Проєкт рішення за реєстраційним                            

№ 4242 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. на запитання депутата Цертія О.М. щодо підстав для 

поділу земельної ділянки, зазначеної у доопрацьованому проєкті рішення                                  

№ 4242, пояснив, що така інформація не зазначається у заяві.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

припустила, що можливо заявник здійснює відокремлення земельних ділянок, 

на яких розташовані інженерні споруди.  

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), заявив, що фракція політичної 

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина” не голосуватиме за 

доопрацьований проєкт рішення № 4242.  

 

Колюка О.С.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 4242 за основу і в цілому. Прошу визначитись. 
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Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Кулішу В.М. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду                                                 

по просп. Промисловому, 15-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 264 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 264 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 515 “Про затвердження Кулішу В.М. технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі в оренду по просп. Промисловому, 15-а” (додається).

  

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟ЕЛЬДОРАДО” технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та передачу в оренду                                

по вул. Дворцовій, 36-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 299. 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності виключити з 

доопрацьованого проєкту рішення № 299 пункт 7. 

 

Колюка О.С.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 299 за основу і в 

цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 516 “Про затвердження ТОВ ‟ЕЛЬДОРАДО” 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачу в оренду по вул. Дворцовій, 36-а” 

(додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання АТ ‟Концерн Галнафтогаз” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок по 

просп. Винниченка, 1-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 302. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 302 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 517 “Про надання АТ ‟Концерн Галнафтогаз” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельних ділянок по просп. Винниченка, 1-б” 

(додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟СЕРВІС КІРОВОГРАД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по 

вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 70. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 70 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 518 “Про надання ПП ‟СЕРВІС 

КІРОВОГРАД” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок                                             

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4)” (додається).  
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Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟ТРИ СТАР” права користування земельною ділянкою по 

вул. Енергетиків”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4117. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4117 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 519 “Про припинення ТОВ ‟ТРИ СТАР” права 

користування земельною ділянкою по вул. Енергетиків” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання АТ КБ ‟ПРИВАТБАНК” дозволу на розробку проєкту                          

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по 

просп. Промисловому, 23-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3789. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3789 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 520 “Про надання АТ КБ ‟ПРИВАТБАНК” 

дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування по просп. Промисловому, 23-б” 

(додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградському музею музичної культури ім. К.Шимановського 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Гоголя, 42”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 116. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 116 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 521 “Про надання Кіровоградському                                     

музею музичної культури ім. К.Шимановського дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Гоголя, 42” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Усмішка” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                              

по вул. Космонавта Попова, 24-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 144 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 144 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 522 “Про надання ТОВ ‟Усмішка” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 24-а” 

(додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кропивницькому коледжу механізації сільського господарства 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                                    

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по просп. Університетському, 5/2, 7 та 9”. Проєкт рішення за реєстраційним                               

№ 149. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 149 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 523 “Про надання Кропивницькому коледжу 

механізації сільського господарства дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по просп. Університетському, 5/2, 7 та 9” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

по вул. Садовій, 88-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 276. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 276 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 524 “Про надання КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій, 88-б” 

(додається).  

 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання комунальному некомерційному підприємству ‟Обласна клінічна 

стоматологічна поліклініка Кіровоградської обласної ради” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 7”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 277. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 277 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 525 “Про надання комунальному 

некомерційному підприємству ‟Обласна клінічна стоматологічна 

поліклініка Кіровоградської обласної ради” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 7” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Державному закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

‟Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Волкова, 15”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 282. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 282 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 526 “Про надання Державному закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти ‟Центральноукраїнський 

професійний будівельний ліцей” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Волкова, 15” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Релігійній організації ‟Релігійна громада ‟Церква Євангельських 

Християн-Баптистів ‟ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ” у місті Кропивницький” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Тернопільській, 26/21”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 286. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 286 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 527 “Про надання Релігійній організації 

‟Релігійна громада ‟Церква Євангельських Християн-Баптистів 

‟ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ” у місті Кропивницький” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                              

по вул. Тернопільській, 26/21” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КП ‟Теплоенергетик” дозволів на розроблення документацій із 

землеустрою по місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 377. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 377 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 528 “Про надання КП ‟Теплоенергетик” 

дозволів на розроблення документацій із землеустрою по місту 

Кропивницькому” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по проїзду Тінистому, 7”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 351. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 351 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 529 “Про надання Управлінню Служби безпеки 

України в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по проїзду Тінистому, 7” (додається).  
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Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській                                                  

області дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                               

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Дворцовій, 9 та 11”. Проєкт рішення за реєстраційним № 352. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 352 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 530 “Про надання Управлінню Служби безпеки 

України в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Дворцовій, 9 та 11” (додається).  
 

Колюка О.С.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

річки Інгул)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 353. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 353 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 531 “Про надання Управлінню Служби безпеки 

України в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля річки Інгул)” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ЖБК ‟Будівельник-3” дозволу на розроблення технічної                      

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки                                 

по вул. Кропивницького, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 285. 



98 
 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 285 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 532 “Про надання ЖБК ‟Будівельник-3” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вул. Кропивницького, 8” (додається).

  

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову у наданні дозволу на відведення земельної ділянки Релігійній громаді 

(парафії) Пресвятої Тройці Української Греко-Католицької Церкви                                  

м. Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4383 

(доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що відповідно до схеми, поданої заявником, та Плану 

зонування території міста земельна ділянка, зазначена у доопрацьованому 

проєкті рішення № 4383, відноситься до територіальної зони Р-3С, яка не 

підпадає під будівництво храму, тому управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проводить роботу із 

заявником щодо пошуку іншої земельної ділянки.  

 

Колюка О.С.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4383 

за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 533 “Про відмову у наданні дозволу на 

відведення земельної ділянки Релігійній громаді (парафії) Пресвятої 

Тройці Української Греко-Католицької Церкви м. Кропивницького” 

(додається).  
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Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 192 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 192 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 534 “Про внесення змін до рішень міської ради” 

(додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                    

від 18.08.2020 № 3381”. Проєкт рішення за реєстраційним № 24. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 24 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 535 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3381” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                

від 18.08.2020 № 3367”. Проєкт рішення за реєстраційним № 41. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 41 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 536 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3367” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.09.2020 

№ 3448”. Проєкт рішення за реєстраційним № 48 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 48 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 537 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 08.09.2020 № 3448” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.08.2020 

№ 3381”. Проєкт рішення за реєстраційним № 50. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 50 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 538 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3381” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 13.10.2020 

№ 3653”. Проєкт рішення за реєстраційним № 51. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 51 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 539 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 13.10.2020 № 3653” (додається).  

 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.09.2020 

№ 3522”. Проєкт рішення за реєстраційним № 131 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 131 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 540 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 08.09.2020 № 3522” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.08.2020 

№ 3385”. Проєкт рішення за реєстраційним № 132 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 132 за 

основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 541 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3385” (додається).  
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Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.09.2020 

№ 3522”. Проєкт рішення за реєстраційним № 133. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 133 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 542 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 08.09.2020 № 3522” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 29.05.2015 № 80 в 

районі вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 421. 

 

Лунгол Р.С. доповів по суті питання, озвучив рекомендацію постійної 

комісії з питань екології, земельних відносин та комунальної власності: 

доповнити проєкт рішення пунктом 3 наступного змісту: 

‟Проєкт Меморандуму про співпрацю подати на розгляд постійної 

комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності”. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

пояснила пропозицію комісії.  

 

Колюка О.С.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 421 за основу і в 

цілому з урахуванням рекомендації профільної постійної комісії. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 543 “Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки від 29.05.2015 № 80 в районі вулиць Михайлівської та 

Миколи Смоленчука” (додається).  
 

Колюка О.С.: 
Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Питання, включені до порядку денного четвертої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу! 

 

Четверту сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання 

оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 


