
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  47 

третього засідання дванадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 26 квітня 2018 року м. Кропивницький 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

У нашому житті є дати і події, які назавжди закарбовані в історії. 

26 квітня – особливий день. Це день пам’яті, шани і подяки всім, хто 

врятував, перш за все, нашу країну та пів-Європи від ядерного лиха.  

Ми ніколи не забудемо цього життєвого подвигу, який заради людства  

звершили ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 

Сьогодні ми вшановуємо їх, їх сім’ї та всіх тих, хто загинув під час ліквідації 

аварії, помер під радіаційного опромінення, і висловлюємо слова вдячності за 

неоціненний вчинок заради людства та самопожертву. 

Від імені міської ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету та 

всієї громади висловлюю щиру подяку ліквідаторам – чорнобильцям за 

великий громадянський подвиг, мужність, силу духу, героїзм і жертовність. 

Ми завжди будемо пам’ятати героїв Чорнобиля! 

 

Прошу вшанувати пам'ять загиблих та померлих від тяжких хвороб 

хвилиною мовчання. 

 

Наш громадський обов’язок ‒ ніколи не забувати про тих людей, які дуже 

багато зробили для того, щоб сьогодні ми мали можливість продовжувати 

жити, піклуватися про громаду, розбудовувати нашу державу.  

Ми повинні завжди підтримувати тих, хто пожертвував собою задля 

нашого щасливого майбутнього, та тих, хто зараз захищає незалежність нашої 

держави.  

 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
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Райкович А.П.: 

Шановні присутні! 

У роботі другого засідання дванадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Надав слово громадянам міста, які записалися на виступ:  

 

Андрейченку І.О., який висловив зауваження щодо розгляду міською 

радою питань щодо регулювання земельних відносин, в тому числі проекту 

рішення міської ради за реєстраційним №  1718 ‟Про надання                             

Андрейченку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Новгородському 2-му (біля будинку                          

№ 11-а)”. 

 

Райкович А.П.: 

Звернувся до депутатів з проханням під час розгляду питань щодо 

регулювання земельних відносин дотримуватися громадської позиції.  

Шановні депутати! 

Прошу зараз у порядку виключення розглянути питання за порядковим 

№ 60 ‟Про надання Андрейченку І.О. дозволу на розроблення                                  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                          

пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)”, проект рішення за 

реєстраційним № 1718.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Андрейченку І.О. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1718. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо.  
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Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1627 “Про надання Андрейченку І.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную продовжити заслуховувати виступи громадян.  

Надаю слово Хащевацькому О.П. 

 

Хащевацький О.П. звернувся до депутатів міської ради з проханням 

підтримати питання ‟Про зміну ПП ‟ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС” цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Полтавській, 1”, проект рішення за 

реєстраційним № 1569.  

 

Селін С.І. від імені групи мешканців міста висловив категоричну незгоду 

щодо забудови території земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г 

та закликав депутатів не підтримувати проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 1577 ‟Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

 На третьому засіданні дванадцятої сесії міської ради пропонується 

розглянути питання щодо регулювання земельних відносин.  

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного? 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

край”): 

Шановні депутати! 

Є необхідність першочергово розглянути питання за порядковими                       

№ 129, 130: ‟Про передачу ДНЗ ‟Кіровоградське ВПУ № 4” в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”; 

проект рішення за реєстраційним № 1802, ‟Про передачу 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Вокзальній, 68”, проект 

рішення за реєстраційним № 1803. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Волкожі Т.П. першочергово 

розглянути проекти рішень за реєстраційними № 1802, 1803.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Пропоную третім розглянути питання, стосовно якого сьогодні виступав 

представник малого бізнесу Хащевацький О.П., а саме ‟Про зміну                                       

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

вул. Полтавській, 1”, проект рішення за реєстраційним № 1569. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. третім у 

порядку денному розглянути питання ‟Про зміну ПП ‟ЗАХІД-ТРАНС-

СЕРВІС” цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській, 1”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1569.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

На першому засіданні дванадцятої сесії міської ради, яке відбулося                      

29 березня 2018 року з проекту порядку денного року  було виключене питання 

‟Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16,                                        

корп. 3)”, проект рішення за реєстраційним № 1809.  

Станом на сьогодні знайдено компроміс. Прошу включити до порядку 

денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання Тирличу О.Л. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3)”, проект рішення за 

реєстраційним № 1809 (доопрацьований).  



5 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 16, корп. 3)” та затвердити зміни а доповнення в цілому. Проект 

рішення за реєстраційним № 1809 (доопрацьований).  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1628 “Про внесення змін та доповнень до 

порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Доповідає                            

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

навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Відповідно до пропозицій депутатів розглядаємо питання порядку 

денного “Про передачу ДНЗ ‟Кіровоградське ВПУ № 4” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1802.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1629 “Про передачу ДНЗ ‟Кіровоградське 

ВПУ № 4” у постійне користування земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка, 6/5” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ                                       

ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне користування земельної ділянки                                                                          

по вул. Вокзальній, 68”. Проект рішення за реєстраційним № 1803. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1630 “Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ 

ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Вокзальній, 68” (додається). 

 

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 № 1569. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1631 “Про зміну ПП ‟ЗАХІД-ТРАНС-

СЕРВІС” цільового призначення земельної ділянки по                                                   

вул. Полтавській, 1” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                   

“Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, 

корп. 3)”. Проект рішення за реєстраційним № 1809 (доопрацьований). 
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Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Необхідно внести зміни до даного проекту рішення, а саме змінити 

адресу ‟по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3)” на адресу                                                   

‟по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)”. Земельна ділянка 

розташована у тому ж житловому масиві, але змінена адреса для того, щоб не 

виникало конфліктів з мешканцями. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування в цілому з 

урахуванням змін, озвучених депутатом Розгачовим Р.О.? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1632 “Про надання Тирличу О.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”. Проект рішення за реєстраційним № 1720.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1633 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
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земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1721.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1634 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1722.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1635 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1723.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1636 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1724.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція погодити 

даний проект рішення за виключенням пункту 3. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування 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 в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1637 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Пункт 3 попереднього проекту рішення стосувався фізичної особи. 

Прошу управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища надати заявнику детальну відповідь щодо підстав 

відмови. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам  в садівничому товаристві 

‟ім. Тимірязєва”. Проект рішення за реєстраційним № 1725.  
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1638 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва” 

(додається). 

 

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

передачу Климишиній Н.Р. у власність земельної ділянки по вул. Мінській 

(біля будинку № 110)”. Проект рішення за реєстраційним № 1419.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1639 “Про передачу Климишиній Н.Р. у 

власність земельної ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 110)” 

(додається). 

 

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

надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 9-б”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1737. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 1640 “Про надання Алієвій С.Є. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Євгена Маланюка, 9-б” (додається). 

 

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

надання ФОП Слободі Н.С. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1738.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1641 “Про надання ФОП Слободі Н.С. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Бєляєва, 7, корп. 1” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ФОП Димурі М.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Полтавській, 45”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1739. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1642 “Про надання ФОП Димурі М.М. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Полтавській, 45” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по просп. Університетському (біля будинку № 25)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1740.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження від юридичного управління, 

тому є пропозиція відправити його на доопрацювання.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відправити даний проект рішення на 

доопрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Доручаю юридичному управлінню доопрацювати проект рішення та 

надати заявнику детальну інформацію про підстави щодо необхідності 

доопрацювання, доопрацьований проект рішення запропонувати розглянути 

на наступному засіданні сесії.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 72-б”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1741.  

 

На прохання депутата Деркаченка Ю.О. пропонується зняти з розгляду 

даний проект рішення на доопрацювання. Питання буде вивчено та розглянуто 

на наступному засіданні сесії. Хто за те, щоб проект рішення за реєстраційним 

№ 1741 зняти на доопрацювання, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Сьогодні у сесійній залі присутній громадянин Полєтаєв С.І. Він 

виступав на минулому засіданні дванадцятої сесії стосовно розгляду питання 

‟Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної ділянки по 

просп. Перемоги, 14-б”, проект рішення за реєстраційним № 1083.  

Пропоную зараз розглянути цей проект рішення. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядається питання порядку денного “Про поновлення                                   

ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної ділянки по                                                 

просп. Перемоги, 14-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1083. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 3 % від нормативної грошової оцінки. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1643 “Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. 

договору оренди земельної ділянки по просп. Перемоги, 14-б” (додається). 

 

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

надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 17-г”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1742.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Деркаченка Ю.О. щодо результатів розгляду питання профільною 

постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля                           

будинку № 4-б)”. Проект рішення за реєстраційним № 1748.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1644 “Про надання                                                                      

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля 

будинку № 4-б)” (додається). 

 

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

надання Соколану С.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості) по вул. Нейгауза, 24”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1750. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ГО ‟ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ ‟КОНВАЛІЯ” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            

вул. Героїв України”. Проект рішення за реєстраційним № 1751.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1645 “Про надання ГО ‟ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ 

АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ ‟КОНВАЛІЯ” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟СЕРВІС-ЛОГІСТИК” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                                       

по вул. Василя Жуковського, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1269. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1646 “Про надання ТОВ ‟СЕРВІС-

ЛОГІСТИК” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Василя Жуковського, 1-а” 

(додається). 

 

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

надання Усанову Д.С. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Добровольського, 15-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1458.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Демченка М.І. щодо площі земельної ділянки та терміну передачі. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

надання Колісниченко Л.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Пашутінській, 16/19”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1459.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки терміном на 10 років. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Джерельний” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва, 14, корп. 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1460.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

надання Єгоян А.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Пацаєва (біля аптеки)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 664.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Проект рішення не підтриманий профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 7, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 12, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

надання Ковальовій С.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 19”. Проект рішення за 

реєстраційним № 670.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

“Про передачу Касьяну М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 26-г”. Проект рішення за реєстраційним № 1755.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 
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Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1647 “Про передачу Касьяну М.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 26-г” (додається). 

 

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

“Про передачу ПАТ ‟НВП ‟РАДІЙ” в оренду земельної ділянки по                                                                

вул. Олега Паршутіна, 15”. Проект рішення за реєстраційним № 1757.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1648 “Про передачу ПАТ ‟НВП ‟РАДІЙ” в 

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

 

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

передачу ТОВ ‟НАФТАПРАЙМ” в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 72”. Проект рішення за реєстраційним № 1466.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 10 років та розмір орендної плати на                         

рівні 12 % від нормативної грошової оцінки. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Розгачова Р.О. прийняти  

проект рішення в редакції відповідно до звернення заявника (проект рішення 

в редакції, розданій депутатам). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1649 “Про передачу ТОВ ‟НАФТАПРАЙМ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 72” (додається). 

 

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

передачу Касьянову В.П. в оренду земельної ділянки по вул. Євгена                       

Маланюка, 21-а”. Проект рішення за реєстраційним № 132.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 1650 “Про передачу Касьянову В.П. в оренду 

земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 21-а” (додається). 

 

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. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1651 “Про передачу Стегару І.М. та                              

Карбівничому С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Глинки, 6-а” 

(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. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1652 “Про передачу Щуці С.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 38/33” (додається). 

 

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. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1653 “Про передачу Турчанович С.М. в 

оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 21-а” (додається). 

 

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

передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельних ділянок                                                          

по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 1799.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Демченка М.І. щодо місця розташування земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1654 “Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в 

оренду земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій      

Пермській, 11-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1811.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 1655 “Про передачу Адамовичу О.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 11-а” (додається). 

 

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

“Про поновлення ФОП Козаку Ф.Д. договору оренди земельної ділянки                               

по вул. Комарова, 166-г”. Проект рішення за реєстраційним № 1758. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1656 “Про поновлення ФОП Козаку Ф.Д. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Комарова, 166-г” (додається). 

 

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

поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної ділянки                                        

по вул. Миру (напроти будинку № 17-а)”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 1760.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1657 “Про поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (напроти                                    

будинку № 17-а)” (додається). 

 

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

поновлення ТОВ ‟Фотокераміка” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Яновського, 104-в”. Проект рішення за реєстраційним № 1761.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки терміном на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому в редакції відповідно до звернення заявника.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1658 “Про поновлення ТОВ ‟Фотокераміка” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 104-в” 

(додається). 

 

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

поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної ділянки                                       

по вул. Володі Дубініна (біля будинку № 11)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1762.  

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка): 

Родіоне Петровичу! 

Поясніть, будь ласка, пункт 1 даного проекту рішення стосовно права 

передачі земельної ділянки в суборенду.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Ми передбачаємо договором оренди таке право.  

 

Бойко С.В.: 

Пропоную виключити цей пункт з проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Бойка С.В. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1659 “Про поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Володі Дубініна (біля                               

будинку № 11)” (додається). 

 

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

поновлення Шеховцовій Б.В. договору оренди земельної ділянки                                                 

по вул. Шевченка, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 1481.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію профільної постійної комісії 

встановити розмір орендної плати на рівні 6 %. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1660 “Про поновлення Шеховцовій Б.В. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 3” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Прошу юридичне управління міської ради взяти на контроль питання 

щодо регулювання земельних відносин, до яких на підставі рекомендацій 

профільної постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
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середовища вносилися зміни щодо завищення орендних ставок та зміни 

термінів оренди. Повинно бути письмове підтвердження та згода орендаря. У 

разі відсутності такої згоди питання вважається невирішеним.  

На наступному засіданні сесії прошу доповісти про результати 

проведеної роботи, а саме чи підписали заявники договори оренди, чи 

відмовилися від підписання. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТДВ фірма ‟МЕБЛІ” договору оренди земельної ділянки                                         

по вул. Яновського, 104”. Проект рішення за реєстраційним № 1482.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 5 років та розмір орендної плати на                         

рівні 6 %. 
 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію профільної постійної комісії. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

На мою думку ще будуть інші питання, до розгляду яких ми будемо 

повертатися. Пропоную зараз розглянути всі питання порядку денного, а потім 

повернутися до розгляду непроголосованих питань.  

Райкович А.П.: 

Це не логічно, коли питання взято за основу, підтримана пропозиція 

постійної комісії, але не проголосовано в цілому з пропозицією. 

Хто за те, щоб повернутися на переголосування по проекту рішення за 

реєстраційним № 1482, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

“Про поновлення Шевченко Ю.В. договору оренди земельної ділянки                             

по вул. Генерала Родимцева, 92-г”. Проект рішення за реєстраційним № 1483.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1661 “Про поновлення Шевченко Ю.В. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 92-г” 

(додається). 

 

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

поновлення ГО ‟ГТ ‟Естер” договору оренди земельної ділянки по вул. Миру 

(біля буд. № 10 та № 12)”. Проект рішення за реєстраційним № 1484.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки терміном на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Вношу пропозицію щодо наступного алгоритму розгляду аналогічних 

питань. Ставлю на голосування підготовлений проект рішення, якщо 

пропозиція не набирає необхідної кількості голосів ‒ в цілому з пропозицією.  

Ставлю на голосування проект рішення в редакції, розданій депутатам. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1662 “Про поновлення ГО ‟ГТ ‟Естер” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (біля буд. № 10                        

та № 12)” (додається). 

 

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

поновлення ФОП Бойку О.О. договору оренди земельної ділянки                                             

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

№ 1485.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 12 %. Заявник подав підроблені документи на 

розгляд постійної комісії, а саме змінив строк оренди у договорі.  
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Відповів на запитання депутата Цертія О.М. щодо розташування 

майна на зазначеній земельній ділянці та стосовно договору оренди земельної 

ділянки.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Якщо був факт підробки документів, то пропоную не голосувати за 

проект рішення.  

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Потрібно або приймати рішення, або відмовляти заявнику.  

 

Райкович А.П.: 

Даний проект рішення винесено на розгляд сесії міської ради. 

Підготовлений проект рішення. У кожного депутата має бути сформована своя 

думка відносно цього питання.   

 

Шамардін О.С.: 

Пропоную приймати рішення з урахуванням пропозиції профільної 

постійної комісії.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Ми не можемо застосовувати до заявника вплив у вигляді збільшення 

відсоткової орендної ставки у договорі. Якщо у постійної комісії виникають  

питання до даної особи, то треба звертатися до суду і за наявності підстав 

розірвати договір оренди.  

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), виступив на підтримку пропозиції голови 

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Шамардіна О.С. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про поновлення ФОП Чорній В.Т. договору оренди земельної ділянки                         

по вул. Євгена Тельнова, 2-в”. Проект рішення за реєстраційним № 1486.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1663 “Про поновлення ФОП Чорній В.Т. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2-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 № 1487.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

На прохання депутата Ларіна А.С. прокоментував можливі наслідки, 

якщо проект рішення ‟Про поновлення договорів оренди земельних ділянок                         

по м. Кропивницькому” не набере необхідної кількості голосів. 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція по всіх 

пунктах проекту рішення встановити строк оренди земельної ділянки                                

на 5 років та розмір орендної плати на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію профільної постійної комісії. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення в цілому 

з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1664 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки                          

по вул. Дворцовій, 35/29”. Проект рішення за реєстраційним № 1078.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

  

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

поновлення УДППЗ ‟УКРПОШТА” договорів оренди земельних ділянок                                

по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 942.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Після перерви о 14.46. 

 

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. Продовжуємо роботу.  

Розглядається питання порядку денного “Про припинення                                

Шамардіну О.С. права користування земельною ділянкою по                                            

вул. Шульгиних, 32”. Проект рішення за реєстраційним № 1766. 

 

Депутати Шамардін О.С., Шамардіна К.О. проінформували про 

наявний конфлікт інтересів у даному питанні (письмові заяви депутатів 

додані до протоколу № 46 другого засідання дванадцятої сесії Міської ради                             

міста Кропивницького). 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1665 “Про припинення Шамардіну О.С. права 

користування земельною ділянкою по вул. Шульгиних, 32” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ГО ‟Гаражний кооператив ‟Турист” права користування 

земельною ділянкою по вул. Кутузова, 1”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1767.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1666 “Про припинення ГО ‟Гаражний 

кооператив ‟Турист” права користування земельною ділянкою                                                    

по вул. Кутузова, 1” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Корпорації ‟Система ССБ” права користування земельною 

ділянкою по вул. Декабристів, 7/17”. Проект рішення за реєстраційним                            

№ 1285.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

припинення ФОП Олексенку Ю.В. та ФОП Болгуновському В.А. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній, 13/1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1286.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1667 “Про припинення ФОП Олексенку Ю.В. 

та ФОП Болгуновському В.А. права користування земельною ділянкою 

по вул. Соборній, 13/1” (додається). 

 

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

припинення Волобуєвій Т.Ф. та Колісніченко Л.Ф. права користування 

земельною ділянкою по вул. Яновського, 157”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1490.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1668 “Про припинення Волобуєвій Т.Ф. та 

Колісніченко Л.Ф. права користування земельною ділянкою по                       

вул. Яновського, 157” (додається). 

 

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

припинення Лойку С.В. права користування земельною ділянкою                                            

по вул. Добровольського, 7”. Проект рішення за реєстраційним № 1493.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 1669 “Про припинення Лойку С.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Добровольського, 7” 

(додається). 

 

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

“Про припинення Матинській Р.В. права користування земельною ділянкою                                   

по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”. Проект рішення за                             

реєстраційним № 946.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1670 “Про припинення Матинській Р.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9,                   

корп. 1” (додається). 

 

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

надання ПП ‟Сервіском” дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

по просп. Промисловому, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1155. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Соборній, 38”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1768.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 



37 

 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1671 “Про надання Гребенюк Л.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Соборній, 38” (додається). 

 

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

надання Замші Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 8”. 

Проект рішення за реєстраційним № 950.  

 

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

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, депутат міської ради 

(голова фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи                              

‟Рідний край”): 

Відповідно до інформації управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради є пропозиція зняти з 

розгляду дане питання.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Є заява про відмову. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція зняти з розгляду даний проект рішення. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

надання ТОВ ‟САЛЮТ” дозволу на розроблення технічної документації                                
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із землеустрою щодо поділу земельної ділянки між пров. Курінним                                         

та СТ ‟Аграрник”. Проект рішення за реєстраційним № 1810.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1672 “Про надання ТОВ ‟САЛЮТ” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (додається). 

 

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

затвердження ТОВ ‟МІСЬКПОБУТСЕРВІС” технічної документації                                        

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок                                                      

по вул. Преображенській, 88-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1769.  

 

Депутат Дрига В.В. проінформував про наявний конфлікт інтересів у 

даному питанні (заява додається). 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1673 “Про затвердження                                                                      

ТОВ ‟МІСЬКПОБУТСЕРВІС” технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по                                                                      

вул. Преображенській, 88-б” (додається). 

 

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

надання КП ‟МІСЬКСВІТЛО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
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ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 1770. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1674 “Про надання КП ‟МІСЬКСВІТЛО” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Бутусова, 20” (додається). 

 

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

передачу КЗ ‟Центральна міська лікарня м. Кіровограда” в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Фортеця, 21”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1772.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1675 “Про передачу КЗ ‟Центральна міська 

лікарня м. Кіровограда” в постійне користування земельної ділянки                                                         

по вул. Фортеця, 21” (додається). 

 

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

передачу Квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницький в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Кавалерійській, 9”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1773.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1676 “Про передачу Квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницький в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Кавалерійській, 9” (додається). 

 

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

передачу територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки                                                     

по вул. Волкова, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 1801.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1677 “Про передачу територіальному 

управлінню Державної судової адміністрації України в Кіровоградській 

області у постійне користування земельної ділянки по вул. Волкова, 2” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

На прохання голів фракцій оголошується перерва на п’ять хвилин. 

 

Після перерви о 15.11. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. Продовжуємо роботу. 
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Розглядається питання порядку денного “Про затвердження земельної 

ділянки на розі вулиць Андріївської та Соборної, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 1539.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки терміном на 10 років. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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.  

 

Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Пропоную зняти з розгляду даний проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Рокожиці О.Л. зняти з 

розгляду даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС ‟БРСМ”), 
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право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1301.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1678 “Про затвердження земельної ділянки                                    

по вул. Полтавській (біля АЗС ‟БРСМ”), право оренди на яку набувається 

на аукціоні” (додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1517.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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                          

просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4) та включення до Переліку 

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

Проект рішення за реєстраційним № 1774.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1679 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Перемоги (біля 

будинку № 20, корп. 4) 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 № 14) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1813.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1680 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

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

№ 14) 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 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Садовій, 81-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1550.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 



44 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1681 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Садовій, 81-а” 

(додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Покровській, 50”. Проект рішення за реєстраційним № 1552.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1682 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Покровській, 50” 

(додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 5”. Проект рішення за реєстраційним № 1553.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1683 “Про надання дозволу на                          

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                                            

по вул. Преображенській, 5” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Брестській, 3-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1554. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1684 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Брестській, 3-а” 

(додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

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

№ 1557. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Є пропозиція внести доповнення до даного проекту рішення, а саме 

передбачити, що право оренди на дану земельну ділянку буде набуватися 

шляхом аукціону у зв’язку з відсутністю реєстрації права власності на майно.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням доповнення, озвученого начальником управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської                            

ради Владовим Р.П. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
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по вул. Вокзальній (біля будинку № 26, корп. 2)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1558. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Є аналогічна пропозиція внести доповнення до даного проекту рішення, 

а саме передбачити, що право оренди на дану земельну ділянку буде 

набуватися шляхом аукціону.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням доповнення, озвученого начальником управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради 

Владовим Р.П. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Вокзальній”. Проект рішення за реєстраційним № 1804. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутатів 

надав інформацію про місце розташування земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 8. 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Вношу пропозицію повернутися до голосування за проекти                                   

рішень № 1592 ‟Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на 

розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Винниченка, 1-г”, № 1539 ‟Про затвердження земельної ділянки на розі 

вулиць Андріївської та Соборної, право оренди на яку набувається на 

аукціоні”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. повернутися до 

голосування за проект рішення № 1592 ‟Про надання Гарькавому Ю.О. та 

Гарькавій І.А. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Ніжнікової А.О. повернутися до 

голосування за проект рішення № 1539 ‟Про затвердження земельної ділянки 

на розі вулиць Андріївської та Соборної, право оренди на яку набувається на 

аукціоні”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Андріївської                                                  

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

реєстраційним № 1539. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1685 “Про затвердження земельної ділянки на 

розі вулиць Андріївської та Соборної, право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається). 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Андрію Павловичу! 

Прошу оголосити перерву в роботі дванадцятої сесії. 

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва в роботі дванадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 

Третє засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

завершено. 

Дякую за роботу. 

Про дату проведення наступного засідання дванадцятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено 

додатково. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 

 

 


