
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

 

П Р О Т О К О Л    №  61 

третього засідання п’ятнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 11 червня 2019 року      м. Кропивницький 

 

Третє засідання п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання веде міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

Розпочинаємо роботу.  

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На третє засідання п’ятнадцятої сесії Міської ради                                              

міста Кропивницького сьомого скликання прибуло та зареєструвалося                               

27 депутатів. Відсутні 16 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  

 

Шановні колеги! 

Шановні присутні! 

Із сумом повідомляю, що сьогодні, 11 червня, Кропивницький 

прощається з учасником антитерористичної операції, Олександром 

Горбенком. Воїн до останнього боровся з важким онкологічним недугом. 

Горбенко Олександр Анатолійович, 1981 року народження, служив у 

складі 42 батальйону 57 бригади. Внаслідок травм, отриманих під час 

проходження військової служби, воїн отримав інвалідність І групи. 

Жалобна церемонія розпочнеться о 10.30 на Алеї почесних воїнських 

поховань Рівнянського кладовища. 

Сьогодні у місті оголошено День жалоби. 

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. 
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Прошу вшанувати пам’ять хвилиною мовчання. 

 

Шановні депутати! 

Шановні присутні! 

Життя продовжується. Сьогодні є приємна подія, знову наші спортсмени 

та їх тренери нас порадували.  

До слова запрошується начальник управління молоді та спорту 

Колодяжний Сергій Олександрович. 

 

Колодяжний С.О. представив переможця розіграшу Кубку Європейських 

чемпіонів зі скелелазіння серед молоді та юніорів, призера чемпіонату світу зі 

скелелазіння серед школярів, чемпіона світу, чемпіона Європи, учня                       

КДЮСШ № 1 Міської ради міста Кропивницького Ярослава Ткача та його 

тренера Миколу Побережця; призера чемпіонату Європи з гирьового спорту, 

Геннадія Тимофєєва та його тренера Сергія Шевченка. 

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

вручили спортсменам сертифікати одноразової грошової винагороди.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні присутні! 

У роботі третього засідання п’ятнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Грицина Валентина Іванівна ‒ голова Кропивницької міської виборчої 

комісії Кіровоградської області; 

Гудіма Андрій Миколайович ‒ т.в.о. начальника Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

підполковник поліції; 

Козьяков Роман Сергійович ‒ начальник Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Райкович А.П. запросив до слова начальника Головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській області Козьякова Романа Сергійовича.  

 

Козьяков Р.С. представив т.в.о. начальника Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

підполковника поліції Гудіму Андрія Миколайовича. Проінформував про стан 

протидії злочинності на території міста Кропивницького, заходи, які 
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вживаються структурними підрозділами Національної поліції в 

Кіровоградській області з метою запобігання скоєнню правопорушень, 

пояснив алгоритм реагування працівників поліції на звернення мешканців за 

допомогою екстрених викликів, відповів на зауваження та пропозиції 

депутатів Ніжнікової А.О., Артюха О.І., Капітонова С.І.,                        

Краснокутського О.В., Кріпака С.В. щодо дієвого впливу та боротьби з 

розповсюдженням наркотичних засобів у місті, стосовно проблем, пов’язаних 

з виконавською дисципліною у роботі з заявниками в частині вчасного 

опрацювання та надання відповідей на звернення, а також відносно 

організації патрулювання віддалених мікрорайонів міста. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова надав слово громадянам міста, які 

записалися на виступ: 

Паливоді Н.Л., яка виступила на підтримку проекту рішення міської ради 

за реєстраційним № 2933 “Про деякі питання утримання зелених насаджень 

у місті Кропивницькому”. 

Райкович А.П. проінформував, що найближчим часом буде підписано 

розпорядження міського голови з питання збереження зелених насаджень у 

місті та заборони на обрізку дерев до кінця 2019 року, тому прийняття 

проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2933 “Про деякі питання 

утримання зелених насаджень у місті Кропивницькому” є недоцільним. 

Повідомив також, що 12 червня відбудеться зібрання громадських активістів 

та керівників підприємств, які виконували роботи з обрізки дерев. Будуть 

оцінені нанесені матеріальні збитки та визначений план їх компенсації; 

Шульзі В.Т., який порушив питання, пов’язані з вартістю природного 

газу, якістю автомобільного та транспортного сполучення; цін на 

медикаменти. Запросив депутатів долучитися до вирішення порушених 

питань на рівні держави в місті Києві;  

Крикун Т.Г., яка повідомила, що звертається від імені мешканців 

мікрорайону Новомиколаївка з проханням не будувати по вул. Василя Нікітіна 

дорогу, яка буде виконувати функцію однієї з центральних магістралей міста 

для автотранспорту. Залишити напрямок руху по вулицях мікрорайону без 

змін у зв’язку з тим, що приватні будинки по цій вулиці не витримають 

навантаження руху вагового транспорту. 

Райкович А.П. звернув увагу на незадовільний технічний стан дороги по 

вулиці Василя Нікітіна, яка потребує ремонту. 

 

Міський голова надав слово голові Кропивницької міської виборчої комісії 

Кіровоградської області Грициній Валентині Іванівні, яка зачитала постанови 

міської виборчої комісії від 28 травня 2019 року № 153 та № 154 “Про 

заміщення депутата міської ради міста Кропивницького сьомого скликання” 

та “Про реєстрацію обраного депутата міської ради міста Кропивницького” 

(додаються) щодо визнання обраною та реєстрацію депутата Міської ради 
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міста Кропивницького сьомого скликання від Кіровоградської міської 

організації Всеукраїнське об’єднання ‟Свобода” Капітонової Олени 

Олександрівни. 

 

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

привітали Капітонову Олену Олександрівну з набуттям повноважень 

депутата Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, побажали 

успіхів у справі служіння громаді міста, вручили посвідчення, нагрудний знак 

депутата міської ради та квіти. 

 

Райкович А.П. зачитав заяву депутата міської ради Яремчук В.С. про 

вихід з фракції ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність” в Міській раді                   

міста Кропивницького сьомого скликання (додається) та повідомлення голови 

фракції ВО ‟Свобода” в Міській раді міста Кропивницького сьомого 

скликання щодо вступу Капітонової О.О. до складу фракції та обрання її 

секретарем (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Перед тим, як ми перейдемо до формування порядку денного 

п’ятнадцятої сесії, пропоную оголосити перерву на дві хвилини у зв’язку з 

технічними причинами. 

 

Після перерви об 11.35. 

 

Шановні депутати! 

Продовжуємо роботу. 

Переходимо до формування порядку денного. 

Нагадую, що у нас залишились нерозглянутими 76 земельних питань.  

Пропонується з даного переліку: 

питання за № 89 “Про надання Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів” (проект 

№ 2714) та питання за № 90 “Про надання Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 86-а” 

(проект № 2732) перенести на початок розгляду земельних питань. 

 

Вчора відбулась погоджувальна нарада з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій, де була підтримана пропозиція, 

яка надійшла від управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, виключити з порядку денного наступне питання: 
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пункт 110 “Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні” (проект                         

№ 2702). Пропоную підтримати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Крім того, на погоджувальній нараді депутатами була підтримана 

пропозиція включити до порядку денного 19 додаткових загальних питань та 

53 земельних питання, які пройшли процедуру оприлюднення відповідно до 

законодавства.  

Матеріали вам роздано. 

 

Окремим списком на погоджувальній нараді депутати запропонували 

включити до порядку денного ще додаткові питання. 

Прошу депутатів оголосити, які саме питання пропонується включити. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткове питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради                                     

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки”, проект рішення за реєстраційним 

№ 3095 (доопрацьований). Це технічне питання, яке стосується зміни назви 

об’єкта ‒ переможця громадського бюджету. 

 

Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткове питання ‟Про визначення замовника по об’єкту ‟Поточний середній 

ремонт вул. Академіка Корольова (від вул. Волкова до вул. Вокзальної у                            

м. Кропивницькому)”, проект рішення за реєстраційним № 3043. 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Рідне 

місто”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 
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Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

‟Про передачу Мазуну А.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                 

вул. Великій Пермській, 18-а”, проект рішення за реєстраційним № 3111; 

‟Про надання Красовському В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі 

будинку № 106)”, проект рішення за реєстраційним № 2649; 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної 

ділянки № 11-в), право власності на яку набувається на аукціоні”, проект 

рішення за реєстраційним № 2275. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

‟Про передачу кооперативу № 4 ‟АВТОЛЮБИТЕЛЬ” у власність 

земельної ділянки по вул. Кримській, 121”, проект рішення за реєстраційним 

№ 2834; 

‟Про надання Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Гоголя, 28”, проект рішення за реєстраційним № 2812; 

‟Про надання АТ “УКРПОШТА” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Поповича, 3”, проект рішення за реєстраційним № 3120; 

‟Про припинення Апеляційному суду Кіровоградської області права 

постійного користування землею по вул. Верхній Пермській, 2”, проект 

рішення за реєстраційним № 3033; 

‟Про передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок 

по пров. Аджамському, 6-а”, проект рішення за реєстраційним № 3019. 

 

Зайченко В.В.: 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Бродському О.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 6”, проект рішення за реєстраційним                           

№ 3073. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 
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‟Про передачу Чудній В.П. безоплатно у власність земельних ділянок по                 

пров. Зарічному, 9”, проект рішення за реєстраційним № 3083; 

‟Про надання Котіковій Н.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі 

будинку № 31)”, проект рішення за реєстраційним № 2687; 

‟Про передачу Гришкову Р.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 3)”, проект рішення 

за реєстраційним № 3072; 

‟Про надання Управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, поз. 16”, проект 

рішення за реєстраційним № 3064; 

‟Про зміну Іноземцевій М.Д. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького”, проект рішення за реєстраційним № 2875; 

‟Про надання ПП ПВФ ‟Ацинус” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Великій 

Перспективній, 63”, проект рішення за реєстраційним № 2975; 

‟Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Яновського та 

Академіка Тамма, право оренди на яку набувається на аукціоні”, проект 

рішення за реєстраційним № 2836; 

‟Про передачу ПАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок  

по вул. Верещагіна”, проект рішення за реєстраційним № 3049. 

 

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

ВО ‟Свобода”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткове питання ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна, 15 (біля земельної ділянки з кадастровим                                                                                        

№ 3510100000:14:102:0023), право оренди на яку набувається на аукціоні”, 

проект рішення за реєстраційним № 3106. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткове питання ‟Про внесення змін до окремої частини Генерального плану 

міста (щодо зміни функціонального призначення земельної ділянки                                    

по проїзду Підлісному, 2) та Плану зонування цієї території”, проект рішення 

без реєстраційного номера. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 
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Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

‟Про надання Дризі Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по вул. Інтернаціональній, 75”, проект 

рішення за реєстраційним № 3110; 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на 

яку набувається на аукціоні”, проект рішення без реєстраційного номера. 

 

Дрига В.В.: 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна (біля 

будинку № 23-в), право оренди на яку набувається на аукціоні”, проект 

рішення за реєстраційним № 2271; 

‟Про передачу Глущенко А.А. у власність земельної ділянки по                            

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)”, проект рішення за реєстраційним                      

№ 2406. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткове питання ‟Про внесення змін до рішення від 07.05.2019 № 2516”, 

проект рішення за реєстраційним № 3128. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

додаткові питання: 

‟Про надання ПрАТ ‟КАТП ‟АГРОБУДАВТОСЕРВІС” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в”, проект 

рішення за реєстраційним № 3121; 

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014), право оренди на яку 

набувається на аукціоні”, проект рішення за реєстраційним № 2266. 

 

Райкович А.П.: 

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Переходимо до голосування щодо затвердження доповнень до порядку 

денного п’ятнадцятої сесії міської ради.  
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Міський голова звернувся до депутата Цертія О.М. щодо необхідності 

розгляду проекту рішення “Про деякі питання утримання зелених насаджень 

у місті Кропивницькому” та проінформував, що підготовлено розпорядження 

міського голови ‟Про створення робочої групи з підготовки пропозицій щодо 

врегулювання питання утримання (обрізування) зелених насаджень на 

території міста”, згідно з яким до часу встановлення результатів діяльності 

робочої групи (до кінця 2019 року) заборонено здійснювати на території 

міста омолоджувальне, формувальне обрізування зелених насаджень. Дія 

розпорядження не поширюється на санітарне обрізування, видалення 

аварійних, потенційно небезпечних гілок та частини сухих дерев.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), наполіг на розгляді 

зареєстрованого проекту рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную визначитися стосовно включення до порядку денного 

п’ятнадцятої сесії міської ради 19 додаткових загальних питань (зачитав 

перелік вищезазначених питань), розглянути питання щодо регулювання 

земельних відносин, включені до порядку денного на першому засіданні 

п’ятнадцятої сесії міської ради, два питання щодо регулювання земельних 

відносин ‟Про надання ПрАТ ‟Кіровоградський ‟Облсількомунгосп” дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 26-б” (проект рішення за реєстраційним № 2755) та 

‟Про надання Рябоволу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 6)” 

(проект рішення за реєстраційним № 2647), розгляд яких було відтерміновано 

на попередньому засіданні сесії. 

Як будемо голосувати за додаткові питання до порядку денного – окремо 

чи в цілому? В цілому. Прошу голосувати. 

 

 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Депутатам роздано додатковий перелік питань щодо регулювання 

земельних відносин з 53 пунктів (пояснив основну тематику питань).  
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Хто за те, щоб включити зазначені питання до порядку денного 

п’ятнадцятої сесії міської ради списком, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Депутатами з голосу внесено пропозиції щодо включення до порядку 

денного 28 додаткових питань (зачитав перелік питань). Хто за те, щоб 

включити ці питання списком і затвердити зміни та доповнення до порядку 

денного п’ятнадцятої сесії міської ради в цілому, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2557 “Про внесення змін та доповнень до 

порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Розглядається питання ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”. 

До управління апарату міської ради депутатські запити не надходили. 

Можливо у депутатів є депутатські запити? Прошу оголосити.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

У мене є оголошення. 

Зараз у сесійній залі присутня громадянка Левицька З.О., яка декілька 

сесій тому вже виступала з цієї трибуни. Суть її питання полягала в тому, що 

вона має будинок на березі річки. Як я пояснював, власник сусідньої земельної 

ділянки наростив 10 метрів землі, змінивши рельєф місцевості. В результаті 

цих дій вся вода з мікрорайону пішла до жінки у двір. 

Міський голова доручив виконавчим органам міської ради розібратися у 

ситуації. З цього приводу я звертався до заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. і пропонував вирішити 

питання.  
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Представники виконавчих органів міської ради неодноразово виїжджали 

на місце, але досі нічого не зроблено. Питання не вирішено. Виконавчі органи 

міської ради усунулися від цієї проблеми.  

Сподіваюся, що порушене мною питання буде вирішено.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні працівники Головного управління житлово-комунального 

господарства, зробіть відповідні висновки. 

Альвіно Василівно Бондаренко! 

Перевірте як виконується доручення міського голови. 

 

Демченко М.І.: 

Шановні колеги! 

Мій усний депутатський запит стосується діяльності відкритого 

акціонерного товариства ”Кіровоградгаз”, яке є монополістом з постачання 

природного газу на території міста.  

Отримання технічної документації по заміні товариством газового 

обладнання, яке вичерпало свій ресурс, коштує близько 2-3 тис. грн. 

Споживачі природнього газу, які по кожному об’єкту мають затверджену 

технічну документацію, без якої встановлення обладнання було б неможливим, 

змушені сплачувати за технічну документацію вищезазначеному товариству 

значні суми коштів замість того, щоб внести зміни до існуючої документації. 

На мою думку, така схема має одну мету ‒ ‟обікрасти” споживачів та 

‟нажитися” на цьому.  

Прошу підтримати мій депутатський запит. Направити депутатський 

запит до Кіровоградського обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України для перевірки фактів правильності та 

законності нарахування коштів за повторне виготовлення технічної 

документації на заміну газового обладнання замість внесення змін до існуючої 

(озвучив вимоги проголошеного депутатського запиту). 

 

Райкович А.П.: 

Звертаюся до депутатів з проханням надавати проекти рішень в разі 

проголошення усних депутатських запитів. 

Ставлю на голосування депутатський запит Демченка М.І. Прошу 

визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Наступний мій усний депутатський запит стосується роботи працівників 

патрульної поліції та громадської організації ‟Кропивницький дорожній 

контроль”. 

На минулому засіданні п’ятнадцятої сесії я демонстрував відеоматеріали 

з цього питання.  

Хочу зазначити, що працівники поліції фальсифікують різного роду 

документи, події, знущаються над мешканцями міста, цим самим провокуючи 

громадські організації, які ставлять за мету контроль державних структур,. 

Поліція не бажає такого контролю.  

Тому прошу: 

1. Підтримати мій усний депутатський запит.  

2. Запросити начальника Управління патрульної поліції                                                    

в м. Кропивницькому Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України Цюцюру А.І. для надання інформації про діяльність Управління. 

 

Прошу підтримати.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Демченка М.І. Прошу 

визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), звернувся з 

проханням надати відповідь на його депутатське запитання, озвучене на 

другому засіданні п’ятнадцятої сесії міської ради, щодо результатів 

службового розслідування відносно земельної ділянки, розташованої поруч із 

комунальним закладом ‟Дитячий будинок "Барвінок” ‒ дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу № 1”.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.35. 
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Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Шановні колеги! 

Надаю слово депутату Капітонову С.І. 

 

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

ВО ‟Свобода”), звернув увагу присутніх на неналежне інформування 

виконавчими органами міської ради громади міста з питання організації руху 

транспорту по вул. Василя Нікітіна після проведення ремонту дорожнього 

покриття. Звернувся з пропозицією провести зустріч представників 

виконавчих органів міської ради з мешканцями мікрорайону та надати 

професійні роз’яснення про подальший план дій.  

Оголосив усний депутатський запит з пропозицією доручити постійній 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності спільно з профільним 

заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради виїхати на місце, вивчити ситуацію та розробити 

перспективний план благоустрою території мікрорайону ‟селище Миру” в 

частині проведення ремонту дорожнього, тротуарного покриттів та 

капітального ремонту вуличного освітлення.  

 

Райкович А.П.: 

Прошу визначитися відносно усного депутатського запиту                         

Капітонова С.І. Прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив депутатське 

запитання до т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради про строки завершення капітального ремонту 
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дорожнього покриття вул. Бєляєва на відрізку від вул. Євгена Тельнова до                            

вул. Родникової, а саме невідремонтованої його частини від вул. Академіка 

Корольова до вул. Родникової. Звернувся з проханням надати відповідь, з яких 

причин ремонт частини дорожнього покриття не було виконано в повному 

обсязі. 

 

Порушив проблемні питання щодо інвестиційної привабливості                         

міста Кропивницького, перспектив його розвитку, необхідності створення 

нових високооплачуваних робочих місць на підприємствах міста з метою 

залучення кваліфікованих молодих кадрів, які б піднімали економіку регіону.  

 

Звернув увагу на можливість використання фінансового ресурсу 

державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву для 

надання або будівництва житла в рамках програми ‟Доступне житло”. 

Наголосив на необхідності використання пільгового довгострокового 

молодіжного кредитування як одного із стимулюючих заходів для створення 

робочих місць та затримання перспективної молоді в місті для розвитку 

економіки. Проінформував про власні напрацювання механізмів для створення 

можливості застосування пільгового молодіжного кредитування на базі 

існуючих державних структур та забезпечення молоді і учасників ООС 

житлом. 

 

Звернувся до секретаря міської ради Табалова А.О. з проханням провести 

день депутата для обговорення вищезазначеного питання та розгляду 

можливості започаткування міської програми ‟Доступне житло”                                    

на 2020 рік.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную озвучену інформацію взяти до відома. 

 

Міський голова на зауваження депутата Демченка М.І. пояснив, що 

відповідь на його депутатське запитання буде надана заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіним О.В. в робочому 

порядку. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

найменування вулиць у садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2926. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник 

управління культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2558 “Про найменування вулиць у садівничому 

товаристві ‟ім. Тимірязєва” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2927. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач 

сектора мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2559 “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна військовій частині А1840”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2928. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2560 “Про передачу майна військовій частині 

А1840” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна військовій частині А0680”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2929. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2561 “Про передачу майна військовій                         

частині А0680” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2968. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач 

сектора мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2562 “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна”. Проект рішення за реєстраційним № 3017. Доповідач 

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

оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2563 “Про передачу майна” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 ‟Про бюджет міста Кропивницького  

на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2930. Доповідач                         

Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради, 

проінформувала про перерозподіл коштів міського бюджету, передбачений 

проектом рішення міської ради за реєстраційним № 2930 ‟Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року                             

№ 2263 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік”. Звернула увагу, що 

у депутатів є пропозиції до проекту рішення. Запропонувала озвучити 

пропозиції.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), запропонував 

перерозподілити кошти міського бюджету для затвердження 

співфінансування у зв’язку із плануванням виділення коштів з Державного 

фонду регіонального розвитку, а саме: 

зменшити видатки по КПКВК 1217461 ‟Утримання та розвиток 

транспортної інфраструктури” на суму 3 113,883 тис. грн, у тому числі: 

по загальному фонду на суму 1 626,949 тис. грн, 

по спеціальному фонду на суму 1 486,934 тис. грн;  

збільшити видатки по КПКВК 1217361 ‟Співфінансування інвестиційних 

проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку” на суму 3 113,883 тис. грн, у тому числі: 

по загальному фонду (видатки розвитку) на суму 1 626,949 тис. грн ‒ 

поточний ремонт дороги по вул. Полтавській від вул. Васнецова до                             

площі Дружби народів, м. Кропивницький, 

по спеціальному фонду на суму 1 486,934 тис. грн ‒ капітальний ремонт 

дороги по пров. Об’їзному, вул. Харківській, вул. Степана Разіна                                          

від вул. Степана Разіна до пров. Степового і до Далекосхідного кладовища,                   

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), запропонував внести зміни до 

обговорюваного проекту рішення міської ради по головному розпоряднику 

бюджетних коштів ‒ управлінню молоді та спорту Міської ради міста 

Кропивницького у зв’язку із завоюванням спортсменами міста призових місць 

у міжнародних змаганнях та з метою їх заохочення, а саме збільшити 

видатки по загальному фонду міського бюджету за КПКВК 1115062 

‟Підтримка спорту, вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність” на 30,0 тис. грн для виплати 

одноразової грошової винагороди спортсменам та тренерам. 

 

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

Ляшка), зауважив, що депутатам важко сприймати зміни до міського 

бюджету, які вносяться депутатами з голосу. Запитав, чи погоджені з 

фінансовим управлінням озвучені депутатами пропозиції. 

 

Бочкова Л.Т. відповіла, що пропозиції, озвучені депутатами 

Краснокутським О.В. та Кріпаком С.В., узгоджені з фінансовим управлінням 

міської ради. 

 

Краснокутський О.В. пояснив, що пропозиції щодо внесення змін до 

міського бюджету озвучувалися ним напередодні на погоджувальній нараді з 

керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій. 

Кошти надійшли з Державного фонду регіонального розвитку для виконання 

реконструкції вищезазначених об’єктів з урахуванням здійснення 

співфінансування з міського бюджету. 

Міський голова доповнив, що міська рада взяла участь у конкурсі 

проектів, розробила та подала два проекти, які профінансовані з Державного 

фонду регіонального розвитку. Міська рада повинна здійснити 

співфінансування з міського бюджету у розмірі 10 %. Тому необхідно 

прийняти відповідне рішення міської ради для оперативного вирішення 

питання щодо реконструкції об’єктів. Також підкреслив, що на початку 

засідання сесії спортсменам та їх тренерам були вручені сертифікати 

одноразової грошової винагороди за досягнуті результати у змаганнях Європи 

та світу, тому необхідно здійснити перерозподіл коштів міського бюджету 

по головному розпоряднику бюджетних коштів ‒ управлінню молоді та 

спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще запитання? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених депутатами пропозицій. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2564 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 ‟Про бюджет                  

міста Кропивницького на 2019 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про спеціалізовану інспекцію Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 2931. 

Доповідач Брюховецький О.Г. ‒ заступник начальника спеціалізованої 

інспекції міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2565 “Про затвердження Положення про 

спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про деякі 

питання утримання зелених насаджень у місті Кропивницькому”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2933. Доповідач Цертій О.М. ‒ депутат міської 

ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), проінформував, що проектом 

рішення міської ради № 2933 “Про деякі питання утримання зелених 

насаджень у місті Кропивницькому” пропонується встановити мораторій на 

омолоджувальне обрізування зелених насаджень терміном на два роки. 

Пояснив підстави щодо необхідності встановлення мораторію. Звернув увагу 

на вимоги Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, 

затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, 
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щодо проведення омолоджувального обрізування зелених насаджень. 

Зауважив, що через проведення комунальними службами, підрядними 

організаціями омолоджувального обрізування зелених насаджень 

постраждало дуже багато дерев у місті. Наголосив, що зелені насадження 

утворюють санітарно-захисні зони, виробляючи кисень та утримуючи 

радіаційний пил, а враховуючи кількість онкохворих у місті, необхідно 

боротися за кожне дерево.  

Депутат запропонував варіант вирішення проблеми знищення зелених 

насаджень у місті ‒ розробити та затвердити міські правила утримання 

зелених насаджень.  

Надав аргументовані пояснення з посиланням на Закон України ‟Про 

благоустрій населених пунктів” щодо необхідності підтримати проект 

рішення міської ради № 2933 “Про деякі питання утримання зелених 

насаджень у місті Кропивницькому”.  

Відповів на запитання депутата Шамардіна О.С. щодо доцільності 

розгляду та підтримки питання ‟Про деякі питання утримання зелених 

насаджень у місті Кропивницькому”, підготовленого спільно з 

представниками коаліції громадських організацій ‟Рада Експертів”, за умови 

підписання міським головою розпорядження ‟Про створення робочої групи з 

підготовки пропозицій щодо врегулювання питання утримання (обрізування) 

зелених насаджень на території міста”. 

На запитання депутата Кролевця А.В., чи входять до числа 

представників коаліції громадських організацій ‟Рада Експертів” експерти з 

відповідною фаховою базовою освітою, проінформував про неодноразове 

проведення обговорення питання щодо утримання зелених насаджень у місті 

за участю фахових експертів, у тому числі під час одного з днів депутата. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), виступила проти прийняття проекту рішення 

міської ради № 2933 “Про деякі питання утримання зелених насаджень                                            

у місті Кропивницькому”, пояснила свою позицію. 

 

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

ВО ‟Свобода”), підтримав ініціативу депутата Цертія О.М. розробити та 

затвердити міські правила утримання зелених насаджень із залученням 

фахівців, в тому числі дендрологів.  

 

Райкович А.П.: 

Це питання набуло серйозного резонансу, тому я прийняв рішення видати 

розпорядження ‟Про створення робочої групи з підготовки пропозицій щодо 

врегулювання питання утримання (обрізування) зелених насаджень на 

території міста” (зачитав склад робочої групи). Озвучений мною список 

відкритий. Представники громади можуть брати участь у засіданнях робочої 

групи та надавати рекомендації по контролю за виконанням розпорядження.  
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Пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб прийняти даний проект 

рішення за основу і в цілому, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому                                  

на 2020 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2980. Доповідач                        

Морква М.О. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2566 “Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, на 2020 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2981 

(регуляторний акт). Доповідач Морква М.О. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Морква М.О., директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради, 

детально пояснила етапи проходження проектом регуляторного акта 

процедури оприлюднення, одержання зауважень і пропозицій від фізичних, 

юридичних осіб, їх об’єднань, виконавчих органів Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького. Проінформувала про результати 

розгляду питання профільними постійними комісіями міської ради, доповіла 

по проекту рішення.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2567 “Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,                          

на 2020 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про порядок розміщення та перебування сезонних 

об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3007 (регуляторний акт). Доповідач 

Морква М.О. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2568 “Про затвердження Положення про 

порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі на 

об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих 

елементів на території міста Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної 

Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової незабезпеченості 

галузі ‟Охорона здоров’я” м. Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3010. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради. 
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Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської ради, 

відповіла на запитання депутата міської ради Бойка С.В., проінформувала 

про результати розгляду зазначеного питання Міністерством охорони 

здоров’я України та профільним Комітетом Верховної Ради України.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2569 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-

міністра України щодо фінансової незабезпеченості галузі ‟Охорона 

здоров’я” м. Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 

2018 року № 1405, 1407”. Проект рішення за реєстраційним № 3025. Доповідач 

Колодяжний С.О. ‒ начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2570 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1407” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки”. Проект рішення за 
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реєстраційним № 2984 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2571 “Про внесення змін до рішення                         

міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3026 

(доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної 

підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2572 “Про внесення змін до рішення                        

міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей                                        

на 2017-2019 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 19.03.2019 № 2441”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3001. Доповідач Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника 

управління містобудування та архітектури міської ради. 
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Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2573 “Про внесення змін до рішення                      

міської ради від 19.03.2019 № 2441” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

утворення департаменту надання адміністративних послуг Міської ради                    

міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2816. Доповідач 

Шевченко А.О. ‒ начальник управління адміністративних послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2574 “Про утворення департаменту надання 

адміністративних послуг Міської ради міста Кропивницького” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин з додаткового переліку. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ 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. 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до затвердженого порядку розгляду питань розглядається 

питання “Про надання Головному управлінню Національної поліції в 
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Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Інженерів”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2714 (питання за № 89).  

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2575 “Про надання Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на                          

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядається питання порядку денного “Про надання Головному 

управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             

по вул. Гоголя, 86-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2732 (питання                        

за № 90). 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2576 “Про надання Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                    

вул. Гоголя, 86-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду додаткового переліку питань до порядку 

денного. 

Розглядається загальне питання “Про визначення замовника по об’єкту 

‟Поточний середній ремонт вул. Академіка Корольова (від вул. Волкова                                                         

до вул. Вокзальної у м. Кропивницькому”)”. Проект рішення за реєстраційним 
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№ 3043. Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2577 “Про визначення замовника по об’єкту 

‟Поточний середній ремонт вул. Академіка Корольова (від вул. Волкова 

до вул. Вокзальної у м. Кропивницькому”)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального                           

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького                             

на 2019 – 2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3095 

(доопрацьований). Доповідач Чабанова О.О. ‒ начальник планово-

виробничого відділу управління капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2578 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276                                       

‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції 

та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і         

соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                       

на 2019 – 2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 



28 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Дризі Є.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул. Інтернаціональній, 75”. Проект рішення за реєстраційним № 3110. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), заявив про наявний 

конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у голосуванні. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2579 “Про надання Дризі Є.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул. Інтернаціональній, 75” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чудній В.П. безоплатно у власність земельних ділянок по                 

пров. Зарічному, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 3083. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2580 “Про передачу Чудній В.П. безоплатно у 

власність земельних ділянок по пров. Зарічному, 9” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Мазуну А.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                                   

вул. Великій Пермській, 18-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3111. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2581 “Про передачу Мазуну А.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 18-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Красовському В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 106)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2649. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2582 “Про надання Красовському В.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя (у дворі будинку № 106)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Котіковій Н.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2687. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

Бойка С.В. щодо причин термінового розгляду проекту рішення № 2687 
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відповів, що питання внесено до порядку денного п’ятнадцятої сесії за 

пропозицією депутата. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2583 “Про надання Котіковій Н.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Гришкову Р.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 3)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3072. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2584 “Про передачу Гришкову Р.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля                      

будинку № 16, корп. 3)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Бродському О.А. безоплатно у власність земельної ділянки                              

по вул. Преображенській, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 3073. 

Надійшла пропозиція 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” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2585 “Про передачу Бродському О.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 6” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу кооперативу № 4 ‟АВТОЛЮБИТЕЛЬ” у власність земельної ділянки 

по вул. Кримській, 121”. Проект рішення за реєстраційним № 2834. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2586 “Про передачу кооперативу № 4 

‟АВТОЛЮБИТЕЛЬ” у власність земельної ділянки по                                                    

вул. Кримській, 121” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Гоголя, 28”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2812. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

2“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 2587 “Про надання Управлінню Міністерства 

внутрішніх справ України в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Гоголя, 28” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання АТ “УКРПОШТА” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                     

по вул. Поповича, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 3120. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2588 “Про надання АТ “УКРПОШТА” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Поповича, 3” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟КАТП ‟АГРОБУДАВТОСЕРВІС” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 3121. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 
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Прийнято рішення № 2589 “Про надання                                                                                

ПрАТ ‟КАТП ‟АГРОБУДАВТОСЕРВІС” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Управлінню капітального будівництва Міської ради                                           

міста Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, поз. 16”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3064. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2590 “Про надання Управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, поз. 16” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Апеляційному суду Кіровоградської області права постійного 

користування землею по вул. Верхній Пермській, 2”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3033. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2591 “Про припинення Апеляційному суду 

Кіровоградської області права постійного користування землею                                   

по вул. Верхній Пермській, 2” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну 

Іноземцевій М.Д. цільового призначення земельної ділянки                                                               

по вул. Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 2875. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Бойка С.В. пояснив місце розташування земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2592 “Про зміну Іноземцевій М.Д. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ПВФ ‟Ацинус” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Великій                         

Перспективній, 63”. Проект рішення за реєстраційним № 2975. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2593 “Про надання ПП ПВФ ‟Ацинус” дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Великій Перспективній, 63” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок                                   

по пров. Аджамському, 6-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3019. 
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Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2594 “Про передачу                                                                

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок                                               

по пров. Аджамському, 6-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15 (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:14:102:0023), право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 3106. 

Надійшла пропозиція 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 № 2595 “Про затвердження земельної ділянки                              

по вул. Василя Нікітіна, 15 (біля земельної ділянки з кадастровим                                  

№ 3510100000:14:102:0023), право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:41:342:0014), право оренди на яку набувається на 

аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 2266. 
 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), запропонувала відтермінувати розгляд питання. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію відтермінувати розгляд даного 

проекту рішення та розглянути його на наступній сесії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Яновського та Академіка 

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

реєстраційним № 2836. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), висловив 

заперечення щодо проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2596 “Про затвердження земельної ділянки на 

розі вулиць Яновського та Академіка Тамма, право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної                                  

ділянки № 11-в), право власності на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2275. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 
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Прийнято рішення № 2597 “Про затвердження земельної ділянки                                  

по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки № 11-в), право власності на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 07.05.2019 

№ 2516”. Проект рішення за реєстраційним № 3128. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2598 “Про внесення змін до рішення                               

Міської ради міста Кропивницького від 07.05.2019 № 2516” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок                                     

по вул. Верещагіна”. Проект рішення за реєстраційним № 3049. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2599 “Про передачу                                                                     

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок                                                 

по вул. Верещагіна” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна (біля будинку                                

№ 23-в), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2271. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2600 “Про затвердження земельної ділянки                                 

по вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 23-в), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Глущенко А.А. у власність земельної ділянки по                                                            

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 2406. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до окремої частини Генерального плану міста (щодо зміни 

функціонального призначення земельної ділянки по проїзду Підлісному, 2)                   

та Плану зонування цієї території”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

З метою приведення проекту рішення у відповідність до державних 

будівельних норм прошу доповнити пункт 1 словами: ‟та з урахуванням 

набуття чинності ДБН Б.1.1-22:2017 ‟Склад та зміст плану зонування 

територій”, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду від 27.12.2017 № 344, для 

відповідності зонінгу міста та новим ДБН, віднести до зони (Ж-7) – зона 

змішаної житлової забудови”.   

Питання розглядалося на засіданні профільної постійної комісії, де 

озвучувалася інформація про зміну класифікаторів у 2017 році. 
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Райкович А.П.: 

Яке рішення постійної комісії відносно даного проекту рішення? 

 

Шамардін О.С., 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”): 

Проект рішення взято до відома.  

 

Райкович А.П.: 

Які будуть  пропозиції щодо даного питання?  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2601 “Про внесення змін до окремої частини 

Генерального плану міста (щодо зміни функціонального призначення 

земельної ділянки по проїзду Підлісному, 2) та Плану зонування цієї 

території” (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 без реєстраційного номера. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 



40 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Є прохання наступними розглянути земельні питання стосовно учасників 

АТО.  

Немає заперечень? Немає. 

 

Розглядається питання порядку денного “Про надання Буземському О.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Народній (біля земельної ділянки з кадастровим                                               

№ 3510100000:05:053:0139)”. Проект рішення за реєстраційним № 2865. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2602 “Про надання Буземському О.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                         

по вул. Народній (біля земельної ділянки з кадастровим                                                    

№ 3510100000:05:053:0139)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Азовському (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:009:0103)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2686. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2603 “Про надання Яковенку Д.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                          

по пров. Азовському (біля земельної ділянки з кадастровим                                          

№ 3510100000:02:009:0103)” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 2934. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2604 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок                          

учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Столярчуку О.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки                             

по вул. Ялтинській”. Проект рішення за реєстраційним № 2814. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2605 “Про передачу Столярчуку О.Ю. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Ялтинській” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ліцман В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки по                               
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вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 2869. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2606 “Про передачу Ліцман В.Р. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3013. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2607 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2935. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2608 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Поєдинок А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка (біля будинку                       

№ 66)”. Проект рішення за реєстраційним № 2648. 

Заявник зараз присутній на засіданні сесії.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2609 “Про надання Поєдинок А.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Архітектора Паученка (біля будинку № 66)” (додається). 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу наступним розглянути питання порядку денного “Про внесення 

змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2876. Це технічне питання щодо виправлення помилок. 

Пункт 10 проекту рішення стосується учасника АТО. 

 

Райкович А.П.: 

Якщо немає заперечень, пропоную розглянути питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2876.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2610 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького” (додається). 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Рідне 

місто”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу наступним розглянути питання порядку денного “Про зміну 

Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки                                                           

по вул. Миколи Левитського, 83/16”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 3012. 

 

Райкович А.П.: 

Якщо немає заперечень, пропоную розглянути питання порядку денного 

“Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки                                  

по вул. Миколи Левитського, 83/16”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 3012. 

 

Депутати Шамардіна К.О. (голова міжфракційного об’єднання ‟Рівні 

можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група ‟Рідний край”), 

Шамардін О.С. (голова фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, 

депутатська група ‟Рідний край”) заявили про наявний конфлікт інтересів у 

даному питанні та відмову від участі у голосуванні (письмові заяви 

додаються). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2611 “Про зміну Олійник Н.М. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 83/16” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 16.26. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зайняти робочі місця та зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 27 депутатів, відсутні 16 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Продовжуємо роботу. 

Нами розглянуто перелік питань, запропонований депутатами з голосу. 

Зараз пропоную розглянути питання щодо регулювання земельних 

відносин з основного переліку, розгляд яких було відтерміновано на 

попередньому засіданні сесії: 

‟Про надання ПрАТ ‟Кіровоградський ‟Облсількомунгосп” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                          

по вул. Преображенській, 26-б” (проект рішення за реєстраційним № 2755); 

‟Про надання Рябоволу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова                                  

(біля будинку № 6)” (проект рішення за реєстраційним № 2647), 

та продовжити розгляд питань щодо регулювання земельних відносин з 

основного переліку. 

Немає заперечень? Немає.  

 

Розглядаємо питання “Про надання ПрАТ ‟Кіровоградський 

‟Облсількомунгосп” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 26-б”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2755. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 
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Прийнято рішення № 2612 “Про надання ПрАТ ‟Кіровоградський 

‟Облсількомунгосп” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 26-б” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 6)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2647. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Копилу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля будинку № 22, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним                                 

№ 2763. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2613 “Про передачу Копилу О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля                                            

будинку № 22, корп. 1)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по вул. Глиняній (біля будинку № 29)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 2764. 

Надійшла пропозиція 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 № 2614 “Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Волобоєву І.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                               

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 8)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2765. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2615 “Про передачу Волобоєву І.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля                                      

будинку № 8)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки                       

по вул. Академіка Корольова, 3-г”. Проект рішення за реєстраційним № 2766. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2616 “Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сніцар Л.П. у власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева 

(біля будинку № 67, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2767. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2617 “Про передачу Сніцар Л.П. у власність 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок по  

вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2768. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2618 “Про передачу громадянам безоплатно у 

власність земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Краснюк О.А. безоплатно у власність земельної ділянки на 

перехресті вулиць Андріївської та Верхньої Биковської”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2471. 

Надійшла пропозиція 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” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2619 “Про передачу Краснюк О.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та 

Верхньої Биковської” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Великому В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по пров. Фортечному (між буд. № 23 та № 25)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2194. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Соколану С.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по пров. Фортечному (між будинками № 19-а та № 21-а)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2592. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2620 “Про передачу Соколану С.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками                     

№ 19-а та № 21-а)” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки                                             

по вул. Яновського (біля будинку № 157)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 623. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Горбовського С.В., що проект рішення стосується вільної 

земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 635. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2621 “Про передачу Полюхович Л.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 13, корп. 1)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок                                     

по вул. Можайського, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2680. 
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Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В., що проект рішення стосується гаражного 

кооперативу. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2622 “Про передачу громадянам безоплатно у 

власність земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва 

індивідуальних гаражів”. Проект рішення за реєстраційним № 2770. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2623 “Про передачу у власність громадянам 

земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів” (додається). 

 

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. Спренжина”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2771. 

Надійшла пропозиція 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” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2624 “Про надання                                                                             

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Спренжина” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля перехрестя                                    

вул. Холодноярської та пров. Уральського”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2772. 

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 № 2625 “Про надання                                                                            

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля перехрестя                                 

вул. Холодноярської та пров. Уральського” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Касьяненку А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 4-п”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2773. 

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. 
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Прийнято рішення № 2626 “Про надання Касьяненку А.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 4-п” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Смоленській, 2”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2472. 

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 № 2627 “Про надання Буковшину В.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Смоленській, 2” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки по вул. Євгена                           

Маланюка, 9-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2774. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2628 “Про передачу Алієвій С.Є. в оренду 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟СЕРВІС-ЛОГІСТИК” в оренду земельної ділянки                                           

по вул. Василя Жуковського, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2775. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2629 “Про передачу                                                                     

ТОВ ‟СЕРВІС-ЛОГІСТИК” в оренду земельної ділянки по                                          

вул. Василя Жуковського, 1-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” в оренду земельної ділянки по вул. Юрія                        

Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно                                               

вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2776. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2630 “Про передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” в оренду 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях        

№ 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки по 

вул. Лінія 1-а (біля будинку № 4-б)”. Проект рішення за реєстраційним № 2777. 

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. 
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Прийнято рішення № 2631 “Про передачу                                                                             

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки                               

по вул. Лінія 1-а (біля будинку № 4-б)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки по пров. Халтуріна, 6”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2467. 

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 № 2632 “Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду 

земельної ділянки по пров. Халтуріна, 6” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ФОП Ахмедовій Інтизар Курбат-кизи в оренду земельної ділянки по 

вул. Великій Пермській, 62-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2474. 

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 № 2633 “Про передачу ФОП Ахмедовій                                                  

Інтизар Курбат-кизи в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 62-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Мезенцевій І.С. в оренду земельної ділянки по                                                      

вул. Декабристів, 20-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2475. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2634 “Про передачу Мезенцевій І.С. в оренду 

земельної ділянки по вул. Декабристів, 20-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала              

Жадова, 18-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2476. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Волошаненку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 

103-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2477. 

 

Вовенко О.А., 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.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2635 “Про передачу Волошаненку В.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 103-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ГО ‟ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ ‟КОНВАЛІЯ” в оренду 

земельної ділянки по вул. Героїв України”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2479. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2636 “Про передачу ГО ‟ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ 

АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ ‟КОНВАЛІЯ” в оренду земельної 

ділянки по вул. Героїв України” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                         

“Про поновлення Константінову Б.П. договору оренди земельної ділянки                      

по вул. Преображенській (біля будинку № 6)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2778. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Зайченка В.В., що проект рішення стосується існуючого гаража. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 
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Прийнято рішення № 2637 “Про поновлення Константінову Б.П. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській                                   

(біля будинку № 6)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                         

“Про поновлення Константіновій Л.Б. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Яновського, 157”. Проект рішення за реєстраційним № 2488. 

Надійшла пропозиція 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 № 2638 “Про поновлення Константіновій Л.Б. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 157” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Дежку О.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Тараса  

Карпи, 66/44”. Проект рішення за реєстраційним № 2489. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2639 “Про поновлення Дежку О.В. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Тараса Карпи, 66/44” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟ДУКАТ” договору оренди земельної ділянки                                          

по вул. Садовій, 43”. Проект рішення за реєстраційним № 2490. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 12 %. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2640 “Про поновлення ТОВ ‟ДУКАТ” договору 

оренди земельної ділянки по вул. Садовій, 43” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟ДУКАТ” договору оренди земельної ділянки по  

вул. Габдрахманова, 46”. Проект рішення за реєстраційним № 2491. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 12 %. 

 

Райкович А.П.: 

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” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2641 “Про поновлення ТОВ ‟ДУКАТ” договору 

оренди земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 46” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про поновлення КП ‟МОТОРСПОРТ” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Академіка Корольова, 20/33”. Проект рішення за реєстраційним № 2492. 
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Вовенко О.А., 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.: 

Надійшла пропозиція 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” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2642 “Про поновлення КП ‟МОТОРСПОРТ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 20/33” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ВКФ у формі ТОВ ‟МАКБО-94” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Добровольського, 6-б”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2493. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 6 % (на прохання депутата                     

Краснокутського О.В. проінформував про місце розташування земельної 

ділянки). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2643 “Про поновлення ВКФ у формі                                           

ТОВ ‟МАКБО-94” договору оренди земельної ділянки по                                    

вул. Добровольського, 6-б” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2779. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2644 “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 № 2780. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 6 % та строк оренди земельної ділянки                              

на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозицій профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2645 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ‟УКРАЇНА - ЦЕНТР” дозволу на передачу 

в суборенду земельних ділянок по м. Кропивницькому”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2796. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про надання КП ‟БЛАГОУСТРІЙ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у районі проспекту Винниченка”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2615. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2646 “Про надання КП ‟БЛАГОУСТРІЙ” 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі 

проспекту Винниченка” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КЗ ‟Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по                                             

вул. Пугачова, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 2480. 

Надійшла пропозиція 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 № 2647 “Про надання КЗ ‟Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Пугачова, 2” (додається 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградській районній державній лікарні ветеринарної медицини  

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 6”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2481. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2648 “Про надання Кіровоградській районній 

державній лікарні ветеринарної медицини дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Бобринецький шлях, 6” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

‟КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Преображенській, 88”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2675. 

Надійшла пропозиція 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 № 2649 “Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ 

НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ‟КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Преображенській, 88” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Комунальному некомерційному підприємству ‟Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького” Міської ради                            

міста Кропивницького в постійне користування земельної ділянки                                       

по вул. Миколи Левитського, 71/24”. Проект рішення за реєстраційним                            

№ 2782. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2650 “Про передачу Комунальному 

некомерційному підприємству ‟Центр первинної                                                         

медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького” Міської ради                                                                     

міста Кропивницького в постійне користування земельної ділянки по 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу КЗ ‟ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ М. КІРОВОГРАДА” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 5”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2482. 

Надійшла пропозиція 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 № 2651 “Про передачу КЗ ‟ПОЛІКЛІНІЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ М. КІРОВОГРАДА” у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Габдрахманова, 5” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                        

“Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ                           

МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Братиславській, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 2483. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2652 “Про затвердження КВАРТИРНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ     

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                     

по вул. Братиславській, 9” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Куцовій Л.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                                  

по вул. Великій Перспективній, 11-б”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 2784. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 
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Прийнято рішення № 2653 “Про надання Куцовій Л.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Великій                              

Перспективній, 11-б” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну 

Катеринич Н.М. цільового призначення земельної ділянки                                           

по вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2487. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2654 “Про зміну Катеринич Н.М. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Запорозькій (біля будинку                                                       

№ 32/18)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження КП ‟Теплоенергетик” технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Енергетиків, 20”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2785. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2655 “Про затвердження КП ‟Теплоенергетик” 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Енергетиків, 20” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ВКФ ‟Спліт” технічної документації із землеустрою щодо 
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поділу та об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2786. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 2788. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2656 “Про затвердження земельної ділянки                                   

по вул. Аджамській, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

розвантажувального майданчика ринку ‟Полтавський”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 2485. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. щодо місця розташування та форм власності земельної 

ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2657 “Про затвердження земельної ділянки                                  

по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчика ринку 

‟Полтавський”), 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 магазину 

‟АТБ-маркет”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2486. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2658 “Про затвердження земельної ділянки                           

по вул. Космонавта Попова (біля магазину ‟АТБ-маркет”), право оренди 

на яку набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-г, право оренди на 

яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 1534. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 
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Прийнято рішення № 2659 “Про затвердження земельної ділянки                           

по вул. Героїв України, 28-г, право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду рішення “Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Короленка (біля будинку № 40), право оренди на яку набувається на 

аукціоні”, дія якого зупинена на підставі мого розпорядження від 11.02.2019 

№ 25-р. 

Ставлю на голосування пропозицію підтвердити рішення “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (біля будинку № 40), право 

оренди на яку набувається на аукціоні” двома третинами голосів депутатів від 

загального складу ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до повторного розгляду рішення “Про затвердження 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 15), право оренди 

на яку набувається на аукціоні”, дія якого зупинена на підставі мого 

розпорядження від 11.02.2019 № 24-р. 

Ставлю на голосування пропозицію підтвердити рішення “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 15), 

право оренди на яку набувається на аукціоні” двома третинами голосів 

депутатів від загального складу ради. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому (біля АЗС ‟АНП”, 

напроти АЗС ‟Shell”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2268. 
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Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2660 “Про затвердження земельної ділянки по 

просп. Промисловому (біля АЗС ‟АНП”, напроти АЗС ‟Shell”), право 

оренди на яку набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 24-в), право 

оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 2683. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2661 “Про затвердження земельної ділянки                           

по вул. Волкова (біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається 

на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (між будинками № 24 та 

№ 26), право власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2267. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 
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Прийнято рішення № 2662 “Про затвердження земельної ділянки                           

по вул. Короленка (між будинками № 24 та № 26), право власності на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу  на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля скверу ‟Центральний”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2678. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

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, 2/30”. Проект рішення за реєстраційним № 2791. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2663 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній, 2/30” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу)                                                      

по вул. Преображенській, 88-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2792. 
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Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), заявив про наявний 

конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у голосуванні. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2664 “Про надання Дризі В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (шляхом викупу) по вул. Преображенській, 88-б” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Волкова, 9-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2794. 

Надійшла пропозиція 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” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Олійнику В.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Преображенській, 5”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2795. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                      

по вул. Лінія 5-а, на конкурентних засадах (земельних торгах)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2494. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок”. Проект рішення за реєстраційним № 2797. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2665 “Про відмову у наданні дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10.10.2017 № 1151”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2798. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 
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Прийнято рішення № 2666 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 10.10.2017 № 1151” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015                            

№ 4304”. Проект рішення за реєстраційним № 2799. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2667 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4304” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2011 року № 1069”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2800 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2668 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.12.2011 № 1069” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.11.2018 

№ 2053”. Проект рішення за реєстраційним № 2594. 

Надійшла пропозиція 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” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2669 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 27.11.2018 № 2053” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2011 № 423”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2677. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2670 “Про внесення змін до рішення                       

міської ради від 29.03.2011 № 423” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2802. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2671 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького” (додається). 

 

 

 

 



76 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 958”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2815. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2672 “Про внесення змін до рішення                       

міської ради від 07.04.2017 № 958” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним                           

№ 2595. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2673 “Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста 

Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2723. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2674 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Захарченку О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою                  

щодо відведення земельної ділянки між будинком № 1-а по                                           

проїзду Євгена Березняка та будинком № 4 по пров. Філатова”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2122. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2675 “Про надання Захарченку О.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між будинком № 1-а по проїзду Євгена Березняка та будинком № 4 по 

пров. Філатова” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Андріученку В.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Ковпака, 4”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2887. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2676 “Про надання Андріученку В.К. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Ковпака, 4” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Марчук І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного (біля будинку                

№ 100)”. Проект рішення за реєстраційним № 2866. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2677 “Про надання Марчук І.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гетьмана Сагайдачного (біля будинку № 100)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2867. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), заявив про наявний 

конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2985. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Овдію І.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                

по вул. Глинки, 60/20”. Проект рішення за реєстраційним № 2938. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2678 “Про надання Овдію І.О. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Валюкас Л.Е. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Салтикова-Щедріна (біля будинку № 37)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2726. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2679 “Про передачу Валюкас Л.Е. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна (біля будинку                   

№ 37)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну часткову та сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2724. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2680 “Про передачу у спільну часткову та 

сумісну власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2725. 

Надійшла пропозиція 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” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2681 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2846. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2682 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2939. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2683 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2607. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2684 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в садових 

товариствах” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому 

товаристві ‟Дружба”. Проект рішення за реєстраційним № 2612. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2685 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садівницькому товаристві ‟Дружба” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельної ділянки громадянам в садівничому товаристві 

‟Аграрник”. Проект рішення за реєстраційним № 2613. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2686 “Про передачу у власність земельної 

ділянки громадянам в садівничому товаристві ‟Аграрник” (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 № 2614. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2687 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Борисову О.А. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону ЗОШ № 20)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2959. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення  проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2885. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Пантюхіну А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 14)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2955. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Опрі К.М. безоплатно у власність земельної ділянки по                                     

вул. Героїв України (біля будинку № 22)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2808. 

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” – 0. 
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Прийнято рішення № 2688 “Про передачу Опрі К.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки  по вул. Героїв України (біля будинку № 22)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шерстюку Є.П. безоплатно у власність земельної ділянки                                          

по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2809. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

Бойка С.В. проінформував, що питання погоджено заявником з мешканцями 

будинку. 

 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2689 “Про передачу Шерстюку Є.П. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку                                              

№ 22, корп. 1)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                                             

по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2811. 

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” – 0. 
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Прийнято рішення № 2690 “Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку                

№ 22, корп. 1)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ларіній Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя 

(біля будинку № 122)”. Проект рішення за реєстраційним № 3032. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), заявив про наявний конфлікт інтересів у даному 

питанні та відмову від участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2691 “Про передачу Ларіній Д.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Фірма ‟Газда” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки  в оренду                                           

по вул. Кримській, 74”. Проект рішення за реєстраційним № 2822. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2692 “Про надання ТОВ ‟Фірма ‟Газда” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення меж земельної ділянки в оренду по вул. Кримській, 74” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Кіровоградське АТП-1101” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки                                                      

по вул. Автолюбителів, 14”. Проект рішення за реєстраційним № 2859. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2693 “Про надання ТОВ ‟Кіровоградське                           

АТП-1101” дозволу на розроблення проекту землеустрою                                              

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 14” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Загороднюк А.В. дозволу на розроблення технічної документації                       

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду                                                  

по вул. Лінія 10-а, 54-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2860. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Є пропозиція перенести розгляд даного питання на наступну сесію. 

 

Райкович А.П: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. перенести розгляд 

даного проекту рішення на наступну сесію. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Преображенській, 18-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2703. 

Надійшла пропозиція 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” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-х”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2704. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2694 “Про надання Мартиненку О.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Ласка” в оренду земельної ділянки  по пров. Цеховому, 4-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2739. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 
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Прийнято рішення № 2695 “Про передачу ТОВ ‟Ласка” в оренду 

земельної ділянки по пров. Цеховому, 4-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟ЦЕНТР ІНВЕСТ-БУД” технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по просп. Університетському, 25 та передача її в 

оренду”. Проект рішення за реєстраційним № 3037. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2696 “Про затвердження ТОВ ‟ЦЕНТР 

ІНВЕСТ-БУД” технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по просп. Університетському, 25 та передача її в оренду” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2820 (доопрацьований). 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2697 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів  оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2861 (доопрацьований). 
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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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2698 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟Домініон-К” права користування земельною ділянкою по 

вул. Академіка Корольова, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 2737. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2699 “Про припинення ТОВ ‟Домініон-К” 

права користування земельною ділянкою по вул. Академіка                            

Корольова, 13” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення КП ‟Теплоенергетик” права користування земельною ділянкою 

по вул. Енергетиків, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 2862. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 
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Прийнято рішення № 2700 “Про припинення КП ‟Теплоенергетик” 

права користування земельною ділянкою по вул. Енергетиків, 20” 

(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. Покровській (біля будинку № 4-а) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 2279. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 4. 

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 вул. Преображенській (біля магазину ‟Соколівський м’ясокомбінат”) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 2281. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Волкова, 11-г”. Проект рішення за реєстраційним № 3009. 

Надійшла пропозиція 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” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Ларіна А.С. повернутися до 

голосування за проект рішення № 3009. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3009. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2701 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної                          

ділянки по вул. Великій Пермській, 74”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 3008 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція 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” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2702 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій                                       

Пермській, 74” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Плуталовій В.Д. земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення по вул. Космонавта Попова, 15-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2744. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2703 “Про продаж Плуталовій В.Д. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта 

Попова, 15-г” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Дзюбак Н.А. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Преображенській, 16-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2823. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Ларжевській Н.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Покровській, 50”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 2824 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2704 “Про продаж Ларжевській Н.В. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Покровській, 50” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)                      

меж села Підгайці”. Проект рішення за реєстраційним № 2979. 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2705 “Про відмову у погодженні проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Підгайці” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради  від 04.07.2013 № 2422”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2738. 

Надійшла пропозиція 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” – 2, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2706 “Про внесення змін до рішення                              

міської ради від 04.07.2013 № 2422” (додається). 

 

Матяшова Л.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Пропоную повернутися до голосування за проект рішення міської ради 

№ 2768 ‟Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок 

по вул. Академіка Корольова, 24-а”.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Матяшової Л.С. повернутися до 

голосування за проект рішення міської ради № 2768. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Пропоную повернутися до голосування за проект рішення міської ради 

№ 2867 ‟Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”. Питання стосується приватного 

сектора. Земля розташована під майном. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В.  повернутися до 

голосування за проект рішення міської ради № 2867. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
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Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутатів 

надав детальну інформацію по проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення міської 

ради № 2867 ‟Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок громадянам” за основу і в цілому. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2707 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Пропоную повернутися до голосування за проект рішення міської ради                

№ 2406 “Про передачу Глущенко А.А. у власність земельної ділянки по                                                            

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. повернутися до 

голосування за проект рішення міської ради № 2406. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення міської 

ради № 2406 ‟Про передачу Глущенко А.А. у власність земельної ділянки по                                                            

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)” за основу і в цілому. Прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2708 “Про передачу Глущенко А.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)” (додається). 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Рідне 

місто”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Пропоную повернутися до голосування за проект рішення міської ради              

№ 2678 ‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля скверу ‟Центральний”)”.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Волкожі Т.П. повернутися до 

голосування за проект рішення міської ради № 2678. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Чи будуть ще пропозиції? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу. 

 

П’ятнадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 
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