
 
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л    №  43 

шостого засідання десятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 20 лютого 2018 року м. Кропивницький 

 

Шосте засідання десятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На шосте засідання десятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 28 депутатів. Відсутні 15 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

Розпочинаємо роботу шостого засідання десятої сесії. 

 

Шановні присутні! 

Сьогодні ми вшановуємо День Героїв Небесної Сотні – пам’ятний день, 

що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

Цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у 

Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. 

Всього за день було до ста жертв, яких назвали ‟Небесною Сотнею”.  

День 20 лютого став переломним у ході подій Революції гідності. 

З цієї нагоди о 17.00 відбудеться урочисте покладання квітів до 

меморіальної пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до 

пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні. Пропонується всім присутнім взяти 

участь у заході.  

Прошу вшанувати пам’ять за загиблими хвилиною мовчання. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститутська_вулиця_(Київ)
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Шановні депутати! 

Сьогодні представники громади дали нам можливість конструктивно 

попрацювати і вирішити питання, включені до порядку денного. Громадяни, 

які записалися на виступ, відсутні.  

 

У роботі шостого засідання десятої сесії міської ради беруть участь: 

Зубов Дмитро Андрійович ‒ секретар виконавчого комітету Фортечної 

районної у м. Кропивницькому ради; 

Постолатій Артем Сергійович ‒ заступник голови  Подільської районної 

у м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради                                 

міста Кропивницького; 

Прокопчук Дмитро Вікторович ‒ керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Шановні депутати! 

Вчора, 19 лютого, відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій; також відбулося 

засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності. Також на сьогодні 

було перенесено розгляд питання щодо звіту керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури Прокопчука Д.В. 

Пропоную на підставі інформації голови постійної комісії                                 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності Зайченка В.В. розглянути питання щодо внесення 

змін та доповнень до двох галузевих Програм житлово-комунального 

господарства. 

Також пропонується розглянути дуже важливе питання ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.09.2017 № 1128”. Це суто 

господарське питання щодо упорядкування юридичних стосунків між  ТОВ 

‟Єлисаветградська транспортна компанія” та КП ‟Електротранс” 

Кіровоградської міської ради”. Треба прийняти рішення стосовно вирішення 

земельного питання.  

Пропонується затвердити перелік додаткових питань до порядку 

денного десятої сесії міської ради: 

1. Про внесення доповнення до рішення Міської ради міста 

Кропивницького ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                        

на 2017-2021 роки”. 
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2. Про внесення доповнення до рішення Міської ради міста 

Кропивницького ‟Про внесення змін  до рішення Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”. 

3. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                  

від 04.09.2017 № 1128. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1446 “Про внесення змін та доповнень до 

порядку денного десятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

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

керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

Кіровоградської місцевої прокуратури на території м. Кропивницького 

(Кіровоградський район) за 9 місяців 2017 року”. Доповідач Прокопчук Д.В. ‒ 

керівник Кіровоградської місцевої прокуратури. 

 

Прокопчук Д.В., керівник Кіровоградської місцевої прокуратури, 

зачитав інформацію про результати діяльності на території                                           

м. Кропивницького за підсумками 2017 року. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту ставлю на голосування взяти до відома 

інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури Прокопчука Д.В. 

про результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території                                               

міста Кропивницького протягом 9 місяців 2017 року. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1447 “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності на 

території міста Кропивницького за підсумками 2017 року” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Проінформував присутніх стосовно участі Міської ради міста 

Кропивницького у Міжнародній хартії відкритих даних та строків 

підписання меморандуму про співпрацю. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення 

доповнення до рішення Міської ради міста Кропивницького ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 

‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проект рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач Зайченко В.В. ‒ голова постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності. 

Як ми визначилися на минулому сесійному засіданні, яке відбулося у 

четвер, голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності отримав доручення 

провести засідання комісії та розглянути додатковий перелік об’єктів, 

озвучений депутатом Голофаєвим І.В. Перелік погоджений.  

Є рекомендація включити ці об’єкти до Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1448 “Про внесення доповнення до рішення 

Міської ради міста Кропивницького ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” (додається). 

 

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

“Про внесення доповнення до рішення Міської ради міста Кропивницького 

‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня                     

2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та 



5 
 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                                  

на 2017-2021 роки”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач 

Зайченко В.В. ‒ голова постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. 

Пропозиції депутата Голофаєва І.В. також розглянуті профільною 

постійною комісією. Є рекомендація врахувати їх у Програмі утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1449 “Про внесення доповнення до рішення 

Міської ради міста Кропивницького ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.09.2017                             

№ 1128”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач                           

Шамардін О.С. ‒ голова постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1450 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 04.09.2017 № 1128” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 

Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проектів рішень та рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу Котенку Я.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1255.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1451 “Про передачу Котенку Я.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а” 

(додається). 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Пропонується виключити з порядку денного та відправити на 

доопрацювання проекти рішень № 644, 1256, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 

1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1603 у зв’язку зі змінами, внесеними до 

законодавства. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію виключити з порядку денного 

десятої сесії міської ради проекти рішень № 644, 1256, 1436, 1437, 1438, 1439, 

1440, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1603, відправити на доопрацювання з 

урахуванням внесених змін до законодавства та винести на розгляд чергової 

сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сибірцеву В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                             

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1441.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1452 “Про передачу Сибірцеву В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                                      

Корольова, 24-а” (додається). 

 

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

“Про передачу Бєлявському В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1449. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в 

цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1453 “Про передачу Бєлявському В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                            

Корольова, 24-а” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Супруненко В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                         

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1450.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1454 “Про передачу Супруненко В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                                       

Корольова, 24-а” (додається). 

 

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

передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по вул. Преображенській, 6-в”. Проект рішення за реєстраційним № 626 (заява 

депутата Ксеніча В.М. щодо конфлікту інтересів у даному питанні 

додається). 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1455 “Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кушніруку В.Л. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Руслана Слободянюка, 186”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1257.    



9 
 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1456 “Про надання Кушніруку В.Л. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                                           

вул. Руслана Слободянюка, 186” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟ВЕРДАТ-ІНВЕСТ” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Героїв України, 12-б”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1258.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1457 “Про надання ТОВ ‟ВЕРДАТ-ІНВЕСТ” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв                             

України, 12-б” (додається). 

 

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

надання ФОП Ахмедовій І.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 62-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1259.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища замінити строк оренди 

земельної ділянки ‟49 років” на ‟10 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань  

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1458 “Про надання ФОП Ахмедовій І.К. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 62-а” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟Агропромислова компанія ‟Агрокомплекс А” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                               

по пров. Експериментальному, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1260.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1459 “Про надання ТОВ ‟Агропромислова 

компанія ‟Агрокомплекс А” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                                                

пров. Експериментальному, 4-а” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Рудник Н.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 25-б (літ. Акр)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1261.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1460 “Про надання Рудник Н.Б. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 25-б (літ. Акр)” (додається). 

 

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

надання Рудник Н.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 25-б (літ. В)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1262.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1461 “Про надання Рудник Н.Б. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 25-б (літ. В)” (додається). 

 

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

надання Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. дозволу на розроблення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Лінія 5-а, 28”. Проект рішення за реєстраційним                                     

№ 1263.    
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1462 “Про надання Корольовій Д.І. та 

Корольовій М.І. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Лінія 5-а, 28” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 2-а”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1264.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

надання Караушу Ю.А. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 107”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1265.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Овдію І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 60-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1266.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1463 “Про надання Овдію І.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глинки, 60-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кадигробу М.Д. дозволу на розроблення технічної документації                              

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по                                                 

вул. Яновського, 112-в”. Проект рішення за реєстраційним № 1267. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернувся з проханням 

озвучувати висновок профільної постійної комісії щодо проектів рішень. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟СКАРБНИЦЯ ЗДОРОВ’Я” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Степняка-

Кравчинського, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 1268.  

 

Шамардін О.С., депутат міської ради, голова постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний 

край”): 

З даного питання постійною комісією рішення не було прийняте. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1270. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради, голова постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

(голова фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний 

край”): 

З даного питання постійною комісією рішення не було прийняте. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1464 “Про надання ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Лавандовій, 27” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Героїв України, 31-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1454.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Дзьомі С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 213-б”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1456.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1465 “Про надання Дзьомі С.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 213-б” (додається). 

 

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

надання Романюку Р.О., Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                               

по вул. Родниковій, 90-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1457.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1466 “Про надання Романюку Р.О.,                       

Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. дозволу на розроблення                                

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

по вул. Родниковій, 90-а” (додається). 

 

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

надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1592.    

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Деркаченка Ю.О. щодо дати розгляду проекту рішення профільною 

постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

“Про передачу Буряковій Н.О. в оренду земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна, 32”. Проект рішення за реєстраційним № 1272.    

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

 До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради. Прошу відправити проект рішення на доопрацювання.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ” в оренду земельної ділянки                                      

по вул. Віктора Чміленка, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1273.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Пропонується внести зміни до даного проекту рішення, а саме викласти 

в редакції:  

‟Надати товариству з обмеженою відповідальністю ‟СІТІ ЛАЙН 

КОМПАНІ” дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду 
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строком на 10 років по вул. Віктора Чміленка, 24-а площею 0,6032 га для 

розміщення магазину ‟Фуршет”. Проект рішення стосується переходу права 

власності між компаніями.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвучених змін? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Стегару І.М. та Карбівничому С.В. в оренду земельної ділянки                              

по вул. Глинки, 6-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1274.   

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перехід права оренди земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля                    

будинку № 26)”. Проект рішення за реєстраційним № 1275.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                         

“Про передачу ПрАТ ‟Кіровоградське видавництво”                                                                

КП ДАК ‟Укрвидавполіграфія” в оренду земельної ділянки по                                      

просп. Промисловому, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 1276.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ фірмі ‟КУРТАЖ” в оренду земельної ділянки                                                      

по вул. Севастопольській, 9-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1277.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1467 “Про передачу ТОВ фірмі ‟КУРТАЖ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Севастопольській, 9-б” (додається). 

 

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

передачу КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
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ОРГАНІЗАЦІЇ ‟СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ” в оренду земельної ділянки                    

по вул. Олексія Єгорова, 18”. Проект рішення за реєстраційним № 1278.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1468 “Про передачу КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ‟СОЮЗ 

ЮРИСТІВ УКРАЇНИ” в оренду земельної ділянки по вул. Олексія 

Єгорова, 18” (додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟Агро-Трейд” в оренду земельної ділянки по                                                    

вул. Полтавській, 73-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1279.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1469 “Про передачу ТОВ ‟Агро-Трейд” в 

оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 73-а” (додається). 

 

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

“Про передачу Ляшенко О.А. в оренду земельної ділянки                                                               

по вул. Преображенській, 16-и”. Проект рішення за реєстраційним № 1280.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1470 “Про передачу Ляшенко О.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-и” (додається). 

 

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

“Про передачу Александрову В.Є. в оренду земельної ділянки по                                      

вул. Аджамській, 5”. Проект рішення за реєстраційним № 1281.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління, тому 

є пропозиція викласти його в редакції: 

‟Надати Александрову Валентину Євгенійовичу дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в оренду строком на 10 років                                            

по вул. Аджамській, 5 (кадастровий № 3510100000:08:051:0021) загальною 

площею 0,3000 га (в тому числі по угіддях: 0,3000 га ‒ землі промисловості) 

для розміщення виробничої бази за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення” у зв’язку із 

переходом права власності на майно. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвучених змін? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1471 “Про передачу Александрову В.Є. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі                                         

(на місцевості) по вул. Аджамській, 5” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟ДОМІНІОН-КІРОВОГРАД” в оренду земельної ділянки                                                     

по вул. Євгена Тельнова, 8”. Проект рішення за реєстраційним № 1282.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1472 “Про передачу ТОВ ‟ДОМІНІОН-

КІРОВОГРАД” в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 8” 

(додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ” в оренду земельної ділянки                                       

по вул. Бобринецький шлях, 208”. Проект рішення за реєстраційним № 1283.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 
 

Прийнято рішення № 1473 “Про передачу ТОВ ‟НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ” в оренду земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 208” 

(додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по                                                   

вул. Полтавській, 69-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1461.   

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1474 “Про передачу ТОВ ‟БРСМ-ГРУП” в 

оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 69-а” (додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по вул. Салтикова-

Щедріна, 1-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1462.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1475 “Про передачу ТОВ ‟БРСМ-ГРУП” в 

оренду земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 1-б” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Щуці С.І. в оренду земельної ділянки по вул. Великій                                                   

Перспективній, 38/33”. Проект рішення за реєстраційним № 1463.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 16. 

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

передачу Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 21-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1465.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

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

“Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки                                            

по вул. Полтавській, 28-г”. Проект рішення за реєстраційним № 1467.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1476 “Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 28-г” (додається). 

 

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

“Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по                                      

вул. Пацаєва, 8-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1468.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1477 “Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 8-а” (додається). 

 

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

“Про передачу ФОП Тишковець Н.І. в оренду земельної ділянки                                               

по вул. Аджамській, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 1469.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1478 “Про передачу ФОП Тишковець Н.І. в 

оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 3” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПП ‟ОНЛАЙН-БУД КІРОВОГРАД” в оренду земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 213-г”. Проект рішення за реєстраційним № 1470.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 1479 “Про передачу ПП ‟ОНЛАЙН-БУД 

КІРОВОГРАД” в оренду земельної ділянки по вул. Руслана                            

Слободянюка, 213-г” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟ЛАЙК ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по                                         

вул. Юрія Коваленка, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 1471.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1480 “Про передачу ТОВ ‟ЛАЙК ІНВЕСТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 12” (додається). 

 

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

“Про передачу ТОВ ‟ЄРА-ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки                                            

по вул. Вокзальній, 39-д”. Проект рішення за реєстраційним № 1472.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1481 “Про передачу ТОВ ‟ЄРА-ІНВЕСТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-д” (додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟КОРСО ТАУН” в оренду земельної ділянки по                                              

вул. Короленка, 15”. Проект рішення за реєстраційним № 1473.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди на 10 років, розмір орендної плати на рівні 12 %. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1482 “Про передачу ТОВ ‟КОРСО ТАУН” в 

оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 15” (додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟КОРСО ТАУН” в оренду земельної ділянки                                                       

по вул. Кропивницького, 187”. Проект рішення за реєстраційним № 1474.   

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди на 10 років, розмір орендної плати на рівні 12 %. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1483 “Про передачу ТОВ ‟КОРСО ТАУН” в 

оренду земельної ділянки по вул. Кропивницького, 187” (додається). 

 

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

“Про передачу ТОВ ‟ТД ‟Агроальянс” в оренду земельної ділянки                                               

по просп. Інженерів, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1475.  
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1484 “Про передачу ТОВ ‟ТД ‟Агроальянс” в 

оренду земельної ділянки по просп. Інженерів, 1” (додається). 

 

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

передачу Нетесі Л.І. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 8”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1476.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1485 “Про передачу Нетесі Л.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 8” (додається). 

 

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

“Про передачу Сакалошу М.О. в оренду земельної ділянки                                                          

по вул. Мурманській, 25-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1477.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 
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Прийнято рішення № 1486 “Про передачу Сакалошу М.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Мурманській, 25-б” (додається). 

 

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

передачу Дікусару М.С. в оренду земельної ділянки по вул. Віктора                          

Чміленка, 24-в”. Проект рішення за реєстраційним № 1478.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1487 “Про передачу Дікусару М.С. в оренду 

земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-в” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1284.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до 

даного проекту рішення, а саме у пунктах 16, 18 встановити розмір орендної 

плати на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 
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Прийнято рішення № 1488 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 872.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1489 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1480.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до 

даного проекту рішення, а саме: 

виключити пункт 5; 

у пункті 6 замінити розмір орендної ставки ‟5 %” на ‟6 %”; 

у пункті 7 замінити строк оренди ‟30 років” на ‟10 років”; 

у пункті 12 замінити строк оренди ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 1490 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” договорів оренди земельних ділянок”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1488.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1491 “Про поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” 

договорів оренди земельних ділянок” (додається). 

 

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

поновлення ТОВ ВКФ ‟КРЕЗ” договору оренди земельної ділянки                                        

по вул. Родниковій”. Проект рішення за реєстраційним № 1489.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1492 “Про поновлення ТОВ ВКФ ‟КРЕЗ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Родниковій” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Національному банку України права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1491.    
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1493 “Про припинення Національному банку 

України права постійного користування земельною ділянкою                                            

по вул. Віктора Чміленка” (додається). 

 

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

припинення Желудченку С.М. права користування земельною ділянкою                                  

по вул. Вокзальній (біля будинку № 27)”. Проект рішення за реєстраційним                                 

№ 1494.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1494 “Про припинення Желудченку С.М. 

права користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній (біля                        

будинку № 27)” (додається). 

 

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

надання Релігійній організації ‟Релігійна громада Апостола Якова,                                  

брата Господнього Української Православної Церкви Київського Патріархату                              

м. Кропивницький” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у сквері ‟Слави”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1288.  
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), закликав депутатів не підтримувати проект рішення.  

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”), виступив на підтримку проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” –19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

надання ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Покровській, 50-н”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1289.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1495 “Про надання ОКВП ‟Дніпро-

Кіровоград” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Покровській, 50-н” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала                                  

Родимцева, 83-н”. Проект рішення за реєстраційним № 1290.    
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1496 “Про надання ОКВП ‟Дніпро-

Кіровоград” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-н” 

(додається). 

 

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

надання ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала                       

Родимцева, 83-р”. Проект рішення за реєстраційним № 1291.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1497 “Про надання ОКВП ‟Дніпро-

Кіровоград” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-р” 

(додається). 

 

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

“Про надання ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення                                 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                               

по пров. Експериментальному, 2-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1292.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1498 “Про надання ОКВП ‟Дніпро-

Кіровоград” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2-б” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева 

(біля заводу ‟Сегмент”)”. Проект рішення за реєстраційним № 1293.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1499 “Про надання ОКВП ‟Дніпро-

Кіровоград” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля заводу 

‟Сегмент”)” (додається). 

 

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

надання ПрАТ ‟Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 

залізничного транспорту” в особі Кіровоградської філії дозволу                                            

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 172-в”. Проект рішення за реєстраційним № 1294.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1500 “Про надання ПрАТ ‟Київ-Дніпровське 

міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту” в 

особі Кіровоградської філії дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 172-в” 

(додається). 

 

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

“Про надання КЗ ‟ЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1                            

м. КІРОВОГРАДА” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 71/24”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1496.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1501 “Про надання КЗ ‟ЦЕНТР МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 м. КІРОВОГРАДА” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                              

вул. Миколи Левитського, 71/24” (додається). 

 

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

надання ДП ‟Компаніївське лісове господарство” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

лісового господарства в межах міста Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1495.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1502 “Про надання ДП ‟Компаніївське лісове 

господарство” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення лісового господарства в межах 

міста Кропивницького” (додається). 

 

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

надання Управлінню поліції охорони в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1498.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1503 “Про надання Управлінню поліції 

охорони в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Габдрахманова, 1” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Обласному об’єднанню церков Євангельських християн-баптистів 

(ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Архітектора Паученка, 166-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1296.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1504 “Про передачу Обласному об’єднанню 

церков Євангельських християн-баптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської 

області у постійне користування земельної ділянки по вул. Архітектора 

Паученка, 166-а” (додається). 

 

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

передачу ПрАТ ‟ВНЗ ‟МАУП” у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Варшавській, 2 (біля будинку № 28)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 1499. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1505 “ Про передачу ПрАТ ‟ВНЗ ‟МАУП” у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Варшавській, 2 (біля 

будинку № 28)” (додається). 

 

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

надання Кіровоградській обласній організації Національної спілки 

художників України дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Короленка, 12-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1500.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

 

 



39 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1506 “Про надання Кіровоградській обласній 

організації Національної спілки художників України дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Короленка, 12-а” 

(додається). 

 

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

передачу Кіровоградському обласному художньому музею в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1501.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1507 “Про передачу Кіровоградському 

обласному художньому музею в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 60” (додається). 

 

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

передачу підприємству об’єднання громадян ‟Обласний центр ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів” ‟Кіровоградської обласної організації 

інвалідів” в постійне користування земельної ділянки по                                                   

просп. Університетському, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 1502.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

 

 



40 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1508 “Про передачу підприємству об’єднання 

громадян ‟Обласний центр ранньої соціальної реабілітації дітей-

інвалідів” ‟Кіровоградської обласної організації інвалідів” в постійне 

користування земельної ділянки по просп. Університетському, 6” 

(додається). 

 

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

передачу обласному комунальному навчально-курсовому комбінату 

‟Аграрник” земельних ділянок по вул. Юрія Коваленка, 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1503.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1509 “Про передачу обласному комунальному 

навчально-курсовому комбінату ‟Аграрник” в постійне користування 

земельних ділянок по вул. Юрія Коваленка, 1” (додається). 

 

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

передачу ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ” земельних 

ділянок по вул. Пушкіна, 40/9 та вул. Тобілевича, 24”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1504.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

На підставі звернення ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ 

‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ” є пропозиція внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме назву установи викласти в редакції: ‟ДЕРЖАВНА 
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УСТАНОВА ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” у відповідних відмінках. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвучених змін? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1510 “Про передачу ДЕРЖАВНІЙ 

УСТАНОВІ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ 

ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” в постійне 

користування земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 746.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Мурманській, 31-а, право власності на 

яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 1298.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Тараса Карпи (біля                          

будинку № 105/46), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1100.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1511 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Тараса Карпи (біля будинку № 105/46), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, право власності на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 1516.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1512 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Лінія 5-а, право власності на яку набувається на аукціоні” 

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

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 

Коваленка, право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 948.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.15. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 27 депутатів, відсутні 16 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Міський голова закликав депутатів відповідально ставитися до участі 

у засіданнях сесій міської ради та розгляду питань щодо регулювання 

земельних відносин. 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                      

по вул. Комарова (біля будинку № 8) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 1302.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1513 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Комарова (біля                       

будинку № 8) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                             

по вул. Пацаєва (біля магазину ‟Анталія”) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 1303.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1514 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Пацаєва (біля магазину 

‟Анталія”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                           

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                            

по вул. Гоголя, 95/46 та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
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виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1304.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1515 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Гоголя, 95/46 та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                          

по вул. Героїв України (біля магазину ‟Копілка”) та включення до Переліку 

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

Проект рішення за реєстраційним № 1545.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1516 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Героїв України (біля 

магазину ‟Копілка”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                        

по вул. Соборній (біля будинку № 36) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 1546.  

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), проінформував про наявність конфлікту 

інтересів у питанні та повідомив, що не буде брати участь у голосуванні за 

проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1517 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку                        

№ 36) та включення до Переліку  земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                              

по вул. Соборній (біля будинку № 36) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 1547.  

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), проінформував про наявність конфлікту 

інтересів у питанні та повідомив, що не буде брати участь у голосуванні за 

проект рішення. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1518 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку                                           

№ 36) та включення до Переліку  земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                         

по вул. Соборній (біля будинку № 26) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1548.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1519 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку 

№ 26) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом)” (додається). 

 

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

продаж Денисовій Л.А. земельної ділянки несільськогосподарського 
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призначення по вул. Михайлівській, 35”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 1305.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Руденку С.П. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Шевченка, 27”. Проект рішення за реєстраційним № 1311.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1520 “Про продаж Руденку С.П. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Шевченка, 27” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Маринчаку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по                                 

вул. Преображенській (між будинками № 35 та № 37)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1312.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Змінюється цільове призначення земельної ділянки з офісних 

приміщень на житлову забудову. Але треба зауважити, що є скарги від 

мешканців сусідніх житлових будинків.  
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Проект рішення погоджений профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

надання Кучмі М.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою                                 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по 

вул. Генерала Жадова (біля хлібного кіоску)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1313.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1521 “Про надання Кучмі М.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Генерала Жадова                                

(біля хлібного кіоску)” (додається). 

 

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

зміну Вовкодав Н.М. цільового призначення земельної ділянки                                                                  

по пров. Госпітальному 3-у, 4”. Проект рішення за реєстраційним № 1314.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміну цільового призначення земельної ділянки Харченко К.Ф. по                                  

вул. Вокзальній (біля будинку № 24)”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 1315.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

зміну ПП ‟ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС” цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Полтавській, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1316.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

зміну Гай-Воронському Д.О. цільового призначення земельної ділянки                                

по вул. Архітектора Паученка, 113”. Проект рішення за реєстраційним № 1568.    
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1522 “Про зміну Гай-Воронському Д.О. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Архітектора                                                        

Паученка, 113” (додається). 

 

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

зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по                                                    

пров. Курінному, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 1575.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

зміну ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” цільового призначення земельної ділянки                                

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

та вул. Полтавській, 32)”. Проект рішення за реєстраційним № 1576.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1523 “Про зміну ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській (між 

будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)” 

(додається). 

 

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

зміну Мачак О.Ю. цільового призначення земельної ділянки                                            

по вул. Холодноярській, 165-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1579.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1524 “Про зміну Мачак О.Ю. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 165-б” 

(додається). 

 

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

відмову у відведенні земельних ділянок у власність”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1317.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1525 “Про відмову у відведенні земельних 

ділянок у власність” (додається). 

 

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

надання управлінню комунальної власності Кіровоградської міської ради 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Руднєва, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1318.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1526 “Про надання управлінню комунальної 

власності Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                      

по пров. Руднєва, 2-а” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29.09.2015 № 4605”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1319.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1527 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29.09.2015 № 4605” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень міської ради”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 1320.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1528 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень міської ради”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 1321 (заява депутата Дриги В.В. щодо конфлікту інтересів у даному 

питанні додається). 

 

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), проінформував про 

наявність конфлікту інтересів у питанні та повідомив, що не буде брати 

участь у голосуванні за проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

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

внесення змін до рішення міської ради від 10.11.2016 № 652”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1322.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1529 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 10.11.2016 № 652” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 14.06.2016 № 337”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1323.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1530 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14.06.2016 № 337” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень міської ради”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 1325.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1531 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 22.09.2015 № 4552”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1326.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 265”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1327.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17.01.2017 № 767”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1328.    
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1532 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17.01.2017 № 767” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.11.2013                               

№ 2530”. Проект рішення за реєстраційним № 1329.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Пропонується внести зміни до рішення, а саме слова ‟надати дозвіл на 

розробку проекту землеустрою” замінити на слова ‟надати дозвіл на 

розроблення технічної документації”. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням змін? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1533 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.11.2013 № 2530” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1330.    
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1534 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 933”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1331.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1535 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.04.2017 № 933” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 284”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1332.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1536 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 30.03.2016 № 284” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 893”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1333.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1537 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.04.2017 № 893” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до договору оренди землі від 12.12.2013 № 46”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1334.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1538 “Про внесення змін до договору оренди 

землі від 12.12.2013 № 46” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 948”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1584.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1539 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.04.2017 № 948” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень міської ради”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 1586.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1540 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2011 № 692”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1588.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1541 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 30.06.2011  № 692” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2014 № 2967”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1587.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1542 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27.03.2014  № 2967” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 02.09.2010 № 3739”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1589.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1543 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02.09.2010 № 3739” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1590. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1544 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 № 769”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1608. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”), пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення та 

закликав депутатів підтримати. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1545 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 № 769” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В ході розгляду питань порядку денного не набрали голосів деякі 

проекти рішень щодо регулювання земельних відносин.  
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”): 

Андрію Павловичу! 

Прошу надати одну хвилину для обговорення.  

 

Райкович А.П.: 

Не заперечую.  

 

Шановні депутати! 

В процесі розгляду питань щодо регулювання земельних відносин деякі 

проекти рішень не набрали необхідної кількості голосів і відносно них не 

прийняті рішення. Є пропозиція повернутися до розгляду цих питань, а потім 

розглянути питання ‟Різне”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Прошу дуже виважено та відповідально віднестися до розгляду цих 

питань. 

Розглядаємо питання порядку денного ‟Про надання Караушу Ю.А. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Кропивницького, 107”. Проект рішення за реєстраційним № 1265.    

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 
 

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

Кадигробу М.Д. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по                                                 

вул. Яновського, 112-в”. Проект рішення за реєстраційним № 1267.    
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Міський голова Райкович А.П., секретар міської ради Табалов А.О., 

депутати Яремчук В.С., Шамардін О.С. висловилися з приводу погодження 

питань щодо регулювання земельних відносин профільною постійною 

комісією та голосування за них на засіданнях сесій міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную зараз розглянути питання порядку денного                                  

“Про надання Релігійній організації ‟Релігійна громада Апостола Якова, брата 

Господнього Української Православної Церкви Київського Патріархату                              

м. Кропивницький” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у сквері ‟Слави”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1288. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”), виступив на підтримку проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1546 “Про надання Релігійній організації 

‟Релігійна громада Апостола Якова, брата Господнього Української 

Православної Церкви Київського Патріархату м. Кропивницький” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у сквері Слави” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Вношу пропозицію наступним розглянути питання порядку денного  

“Про внесення змін до рішень міської ради”, проект рішення за реєстраційним 

№ 1321, та припинити повторний розгляд питань щодо регулювання 

земельних відносин, винести на розгляд наступної сесії міської ради, та 

перейти до розгляду питання ‟Різне”.  

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення № 1321 “Про внесення 

змін до рішень Кіровоградської міської ради” за основу і в цілому (заява 

депутата Дриги В.В. щодо конфлікту інтересів у даному питанні додається). 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1547 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В ході розгляду питань порядку денного не набрали голосів деякі 

проекти рішень щодо регулювання земельних відносин. Є пропозиція 

повернутися до розгляду цих проектів рішень на наступній сесії міської ради.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я хотів би озвучити рекомендацію розглянути ці питання на засіданні 

профільної постійної комісії. У депутатів виникають запитання, чому проекти 

рішень не підтримані профільною постійною комісією, яка має 

рекомендаційний характер.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію припинити повторний розгляд 

питань щодо регулювання земельних відносин, які не набрали необхідної 

кількості голосів, та перейти до розгляду питання ‟Різне”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. Хто бажає виступити? 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Останнім часом багато розмов, суперечностей, зауважень виникає 

стосовно організації харчування в закладах освіти. Проблемою у забезпеченні 

якісного харчування в закладах освіти є застаріле обладнання, яке не 

відповідає сучасним вимогам, постійно виходить з ладу, не витримує 

навантаження, має низьку потужність, що впливає на значне перевищення 

витрат електроенергії, час роботи працівників харчоблоку збільшується.  

Можу навести приклад на своєму навчальному закладі: плити здані в 

експлуатацію у 1974 році, є плита з духовою шафою ‒ 1963 рік.  

Таких проблем є багато і в інших навчальних закладах. На сьогодні є 

потреба у сучасному обладнанні для забезпечення більш якісного харчування. 

Прошу надати доручення профільному заступнику міського голови та 

відповідним управлінням провести інвентаризацію всього обладнання для 

того, щоб цю проблему можна було вирішувати. 

 

Райкович А.П.: 

В робочому порядку на апаратній нараді, яка відбудеться 26 лютого                      

2018 року, будуть надані відповідні доручення управлінню освіти міської 

ради, профільному заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. Питання буде опрацьовано. Депутатів буде 

проінформовано про результати. 

Є ще виступи? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного десятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. Дякую за роботу! 

Десята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 


