
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  73 

другого засідання двадцять другої сесії  

Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

від 08 вересня 2020 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання двадцять другої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова А.Райкович. 

 

А.Райкович, міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

На друге засідання двадцять другої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 36 депутатів. Відсутні 7 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова А.Райкович надав слово громадянам міста, 

які записалися на виступ: 

 

О.Переверзєву, голові громадської організації ‟Кропивницька міська 

організація інвалідів ‟Сила духу”, який від імені осіб з інвалідністю звернувся 

до міського голови з проханням розглянути можливість побудови у місті 

реабілітаційного центру та покращення умов праці для працівників соціальної 

сфери. 

 

Міський голова проінформував, що порушене питання обов’язково буде 

включено до перспективного плану розвитку соціальної інфраструктури у 

місті. Наголосив, що найближчим часом буде введено в експлуатацію новий 

Центр надання адміністративних послуг. 
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Є.Драгомирецькому, який порушив питання щодо виникнення 

конфліктних ситуацій, пов’язаних із частковим скасуванням пільгового 

проїзду у міському пасажирському транспорті. Розповів про випадок, який 

стався 01 вересня між водієм маршрутного таксі та військовим медиком. Від 

імені учасників бойових дій, ветеранів війни, сімей загиблих 

військовослужбовців звернувся з проханням: 

провести моніторинг щодо порушення перевізниками договорів на 

регулярні перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами 

загального користування;  

забезпечити належне виконання водіями, які здійснюють регулярні міські 

пасажирські перевезення в режимі маршрутного таксі, правил перевезень 

встановлених законодавством; 

сприяти розповсюдженню у маршрутному транспорті наліпок з 

текстом: ‟Тут поважають захисників України”; 

внести доповнення до договорів на регулярні пасажирські перевезення 

міськими автобусними маршрутами загального користування, а саме 

передбачити обов’язкове встановлення в салонах транспортних засобів поруч 

з водієм камер відеоспостереження; 

створити раду ветеранів при міському голові міста Кропивницького; 

залучити представника з ветеранської спільноти до складу конкурсного 

комітету з визначення перевізника на міських автобусних маршрутах 

загального користування м. Кропивницького. 

 

Т.Хачатряну, голові Спілки вірмен України Кіровоградської області, який 

подякував депутатам за підтримку будівництва вірменського храму в місті. 

Звернувся з проханням внести зміни до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 05.06.2018 № 1720 ‟Про тимчасові обмеження”, яким 

встановлені обмеження щодо надання дозволів на розроблення чи 

затвердження технічної документації із землеустрою, передачу у власність 

або користування земельною ділянкою вздовж набережної по обидві сторони 

річки Інгул  в межах від вул. Михайлівської до вул. Київської, та створити 

можливість для отримання містобудівних умов під будівництво храму.  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

У роботі другого засідання двадцять другої сесії міської ради беруть 

участь: 

Артем Постолатій ‒ заступник голови Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Сергій Денисенко ‒ виконуючий обов’язки старости Новенського 

старостинського округу; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія у повному складі.  



3 
 

Шановні депутати! 

Переходимо до формування порядку денного сесії.  

 

Нагадую, що нерозглянутими залишились питання: 

з пункту 96 (проєкт № 2993) з переліку, який містить 332 питання; 

з пункту 3 (проєкт № 2606) з переліку, який містить 54 питання; 

перелік з 14 питань.  

 

Також вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій було запропоновано та 

підтримано пропозицію включити до порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради 8 додаткових загальних та 4 земельних питання. Переліки цих 

питань та матеріали вам роздано. 

Є пропозиція вищезазначені додаткові питання до порядку денного 

двадцять другої сесії міської ради взяти за основу. Прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Є пропозиція зняти з розгляду проєкт рішення за реєстраційним № 3719 

‟Про надання Митрофановій І.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку 

№ 57)”, запропонований мною на погоджувальній нараді. Питання потребує 

доопрацювання.  

 

А.Райкович: 

Зрозуміло. Це питання не буде розглядатися сьогодні. 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа – За життя”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Прошу повернутися до розгляду питання порядку денного ‟Про 

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького” (проєкт 
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рішення за реєстраційним № 4267) та розглянути його першим у порядку 

денному. 

 

А.Райкович: 

Так як це питання вже розглядалося, пропозицію необхідно буде 

поставити на голосування.  

 

На зауваження депутатки А.Ніжнікової міський голова уточнив, що 

питання щодо регулювання земельних відносин, запропоновані депутатами на 

погоджувальній нараді 17.08.2020 (14 питань), включені до порядку денного 

двадцять другої сесії міської ради та будуть розглядатись у загальній черзі. 

Пояснив порядок розгляду питань, затверджений на першому засіданні 

двадцять другої сесії міської ради.  

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Пропоную включити до розгляду на двадцять другій сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 4214 ‟Про надання Кріпаку С.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Вокзальній, 33-б”. На цій 

земельній ділянці вже є забудова.  

А.Райкович: 

Є багато додаткових пропозицій. Пропоную ставити на голосування 

пропозиції в міру їх надходження. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки А.Ніжнікової повернутися 

до голосування та розглянути першим у порядку денному проєкт рішення за 

реєстраційним № 4267 ‟Про присвоєння звання ‟Почесний громадянин                      

міста Кропивницького”. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 
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Фракція/група                 За  Пр Утр Н/г Раз 

 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”     3     0     0     0     3  

‟НАШ КРАЙ”       6     1     0     0     7  

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”  3     0     0     2     5  

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  

ПАТРІОТІВ – УКРОП”          1     0     0     1     2  

Радикальна Партія Олега Ляшка     1     0     0     0     1  

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”      2     0      0     0     2  

‟Рідне місто”        3     0     0     0     3  

ВО ‟Свобода”        0     0     0     2     2  

Позафракційні       11   0     0      1     7  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата А.Кролевця включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4214 ‟Про надання Кріпаку С.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Вокзальній, 33-б”.  

 

С.Кріпак, депутат міської ради (позафракційний), заявив про конфлікт 

інтересів та повідомив, що не братиме участі у голосуванні за включення 

проєкту рішення за реєстраційним № 4214 до порядку денного двадцять 

другої сесії міської ради та у прийнятті рішення відносно нього. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Кролевця. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

С.Кріпак, депутат міської ради (позафракційний): 

Пропоную включити до порядку денного двадцять другої сесії міської 

ради проєкти рішень: 

№ 4371 ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля розвантажувального майданчика ринку ‟Полтавський”), право оренди на 

яку набувається на аукціоні”; 

№ 4272 ‟Про передачу ТОВ ‟Депот Нафтаком” в оренду земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 9-а”; 
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№ 4273 ‟Про передачу ТОВ ‟Катков К” в оренду земельної ділянки по 

просп. Промисловому, 9-а”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата С.Кріпака включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4371 ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

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

набувається на аукціоні”. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата С.Кріпака включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4272 ‟Про передачу ТОВ ‟Депот Нафтаком” в оренду земельної ділянки по                                 

просп. Промисловому, 9-а”. Це питання вже розглядалося, узгоджене. 

Приводяться у відповідність всі документи. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата С.Кріпака включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4273 ‟Про передачу ТОВ ‟Катков К” в оренду земельної ділянки                                                              

по просп. Промисловому, 9-а”. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
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В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії                                    

‟НАШ КРАЙ”): 

Шановні депутати! 

Пропоную виключити з порядку денного двадцять другої сесії міської 

ради питання ‟Про надання Раці Д.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля 

будинку № 39/2)”, проєкт рішення за реєстраційним № 4023. У цьому питанні 

є непорозуміння з мешканцями, тому будемо шукати інше місце під 

розміщення гаража.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Шутки виключити з порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4023 ‟Про надання Раці Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку                                 

№ 39/2)”. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

На початку засідання сесії до нас звертався голова Спілки вірмен України 

Кіровоградської області Тігран Хачатрян з проханням вирішити питання 

технічних неузгодженостей щодо будівництва храму. Управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища підготувало 

відповідний проєкт рішення. Це суто технічне питання, яке стосується 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 

№ 1720 ‟Про тимчасові обмеження” (зачитав проєкт рішення міської ради за 

реєстраційним № 4388 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради                         

міста Кропивницького від 05.06.2018 № 1720”). 

Пропоную включити це питання до порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 № 1720”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 4388. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

О.Шамардін, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

Депутат О.Рокожиця запропонував зняти з розгляду доопрацьований 

проєкт рішення за реєстраційним № 3219 ‟Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова 

та Юрія Коваленка та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція виключити з порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради питання ‟Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 

Коваленка та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 

на земельні торги окремим лотом”, доопрацьований проєкт рішення за 

реєстраційним № 3219. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Чи є ще пропозиції щодо порядку денного двадцять другої сесії? Немає. 

Пропоную затвердити зміни та доповнення до порядку денного двадцять 

другої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання та 

прийняти проєкт рішення в цілому з урахуванням додаткових питань. Хто за 

цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 3435 “Про затвердження змін та доповнень                      

до порядку денного двадцять другої сесії Міської ради                                                 

міста Кропивницького сьомого скликання” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, 

проголошуються заяви, оголошення, запитання. 

Слово має депутат М.Демченко. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група 

‟Європейський вибір”), виступив з критикою та продемонстрував присутнім 

відеоматеріали щодо забудови прибережної зони відпочинку, розташованої 

вздовж річки Сугоклії поруч із парком Перемоги. 
 

Нагадав, що на першому засіданні двадцять другої сесії міської ради 

склалась ситуація, коли депутатам було запропоновано у розділі питань щодо 

регулювання земельних відносин, які стосуються учасників 

антитерористичної операції, розглянути питання не пов’язані із зазначеною 

темою. Висловив своє відношення до таких дій та назвав їх ганебними. 

Запропонував голові постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища О.Шамардіну вибачитися перед 

депутатами та громадою міста за ситуацію, що склалась. 
 

Припустив, що правоохоронні органи міста не мають бажання 

розслідувати справу про пошкодження майна одного з депутатів Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання. Висловив зауваження до роботи 

секретаря Міської ради міста Кропивницького в частині здійснення контролю 

за виконанням рішень міської ради. Звернувся з вимогою запросити керівника 

поліції на засідання міської ради, щоб заслухати інформацію про хід 

розслідування справи. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова фракції політичної 

партії ‟Рідне місто”, депутатська група ‟Рідний край”), висловився щодо 

некоректного виступу депутата М.Демченка. Пояснив, що порядок денний 

сесії формує міський голова, пропозиції щодо розгляду питань міському голові 

надає управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

М.Демченко зауважив, що голова постійної комісії має перевіряти всі 

матеріали, які виносяться на розгляд міської ради.  
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А.Райкович: 

Чи є ще заяви, оголошення, запитання? Немає. 

 

Шановні депутати! 

В міжсесійний період на адресу міської ради письмових депутатських 

запитів не надходило. Чи є бажаючі оголосити усні депутатські запити? Немає. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Розглядаємо питання “Про присвоєння звання ‟Почесний громадянин                        

міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4267. Доповідач 

С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

Чи є необхідність в розширеній доповіді з даного питання? Немає. 

Враховуючи рішення комісії з питань почесних звань та нагород 

Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького пропонується 

присвоїти звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”                           

Сухомлину Миколі Олексійовичу. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3436 “Про присвоєння звання ‟Почесний 

громадянин міста Кропивницького” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького  

на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)”. Проєкт рішення за реєстраційним                      

№ 4212 (доопрацьований). Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

 

Л.Бочкова пояснила підстави щодо внесення змін до рішення міської ради 

від 18.12.2019 № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік” та 

основні положення доопрацьованого проєкту рішення № 4212. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановна Любове Тимофіївно! 

З бюджету селища Нового пропонується зняти 7,019 млн грн. На які саме 

витрати передбачається спрямувати ці кошти? 
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Л.Бочкова: 

З 7 019,7 тис. грн передбачається: 

управлінню освіти ‒ 6 486,1 тис грн; 

управлінню охорони здоров’я ‒ 54,7 тис. грн на утримання 

стоматологічного кабінету на території селища Нового:  

на утримання відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу ‒ 278,9 тис. грн; 

Головному управлінню житлово-комунального господарства ‒                                 

200,0 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт центральної дороги по вулиці Металургів, смт Нового. 

 

В.Яремчук: 

У мене є заперечення. Ми знімаємо кошти на зарплату чиновникам під 

виглядом утримання інфраструктури селища Нового. Зняті кошти, 

передбачені на нанесення дорожньої розмітки, обрізку дерев, покіс трави. При 

цьому пропонується перерозподілити майже 300 тис. грн на заробітну плату 

чиновникам.  

 

Л.Бочкова: 

Пропозиції надійшли від Новенської селищної ради, оскільки працівники 

апарату будуть переведені до відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу. До кінця року залишаться дві особи, які будуть 

виконувати роботу по завершенню бюджетного року. Повноваження щодо 

вирішення інших питань будуть передані до відділу з питань інфраструктури. 

 

А.Райкович: 

Сьогодні ми оптимізуємо бюджетні витрати у відповідності до 

проведення необхідного фінансування на заплановані обсяги виконання робіт 

згідно із затвердженими програмами. Не йдеться про додатковий перерозподіл 

бюджетних ресурсів. Це буде зроблено найближчим часом за підсумками 

роботи за 9 місяців 2020 року. Також будуть враховуватись комунальні 

витрати селища Нового. Зараз виконуються роботи, пов’язані з поточним 

обслуговуванням комунального господарства селища. Міська рада не була 

долучена до формування бюджету селища Нового на 2020 рік. Депутати, які 

брали участь у бюджетній сесії, розуміють про що я говорю. Бюджет міста був 

прийнятий з певними акцентами, не враховуючи потребу, тому там немає 

надлишкової чисельності обслуговуючого персоналу. Є необхідність 

виплачувати оптимальну заробітну плату, але фінансування не було 

враховано. Це зона відповідальності селищного голови та депутатів 

Новенської селищної ради. Як я вже повідомляв, ми не збираємося залишати 

сам на сам питання, пов’язані з фінансуванням, але ми також не маємо вільних 

надлишків бюджетного ресурсу для того, щоб за рахунок бюджету міста 

фінансувати освіту. Бюджет селища Нового консолідований з бюджетом 
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міста, але його чомусь вважають виключно бюджетом селища. Тому його і 

пропонується використати на освіту, медицину та невелику частину на 

покриття витрат щодо комунального обслуговування селища. За висновками 

фахівців фінансового управління міської ради цього буде достатньо до 

наступного перерозподілу бюджетного ресурсу. 

 

С.Денисенко, виконуючий обов’язки старости Новенського 

старостинського округу: 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні депутати! 

Другого березня селище Нове приєдналося до міста Кропивницького. Але 

з різних причин на сьогоднішній день Новенська селищна рада де-юре і                       

де-факто існує та виконуватиме селищний бюджет до кінця бюджетного року.  

Це одна з небагатьох рад, де є перевиконання надходжень до бюджету 

протягом останніх трьох місяців та де протягом останніх трьох-чотирьох 

місяців кошти не використовуються у зв’язку з тим, що немає погодження від 

фінансового відділу міської ради. У селищі також є покрівлі, які течуть, є 

дороги, тротуари, прибудинкові території, необхідно робити дорожню 

розмітку, вивозити сміття, косити траву і так далі. Але ці роботи неможливо 

виконати без фінансового ресурсу. У раді, дошкільних та позашкільних 

закладах відключений інтернет за борги. Є попередження про відключення 

вуличного освітлення з 14.09.2020.  

Є прохання вирішити питання перерозподілу, щоб мешканці селища 

бачили покращення, а не погіршення як результат приєднання до 

територіальної громади міста Кропивницького.  

 

Л.Бочкова: 

Першочергові видатки, на які направляються бюджетні кошти, ‒ це 

виплата заробітної плати. З 01.09.2020 на фінансуванні перебувають два 

дошкільних навчальних та два позашкільних заклади, розташовані на 

території селища. Селище не передбачає передачу фінансового ресурсу на 

утримання цих закладів освіти, тому фінансове управління своїм рішенням 

передає до міського бюджету трансферт ‒ залишок бюджетних асигнувань по 

бюджету селища Нового з урахуванням збільшення доходів. 

За Вашою (звертається до С.Денисенка) пропозицією було вирішено 

залишити стоматкабінет на території селища Нового. Кошти на його 

утримання також будуть виділятися з міського бюджету за рахунок 

фінансового ресурсу селища.  

Пропозиції стосовно фінансування відділу з питань інфраструктури 

також були надані Вами. 

 

В.Яремчук: 

Зрозуміло, що нам необхідно фінансувати заклади дошкільної, 

позашкільної освіти, стоматологічний кабінет, виготовити проєктно-
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кошторисну документацію на капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вулиці Металургів у смт Новому.  

У мене є пропозиція зменшити трансферт з селищного до міського 

бюджету на 278,9 тис. грн ‒ кошти, передбачені на виплату заробітної плати 

працівникам відділу з питань інфраструктури.  

Питання щодо розподілу бюджету селища Нового буде розглядатися 

сьогодні пізніше.  

 

О.Краснокутський, голова постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку: 

Шановний Андрію Павловичу! 

Профільна постійна комісія підтримала доопрацьований проєкт                         

рішення № 4212 з урахуванням зауважень стосовно забезпечення 

фінансування зареєстрованих зобов’язань в органах державного казначейства.  

 

А.Райкович: 

Пропоную взяти доопрацьований проєкт рішення № 4212 за основу. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Депутатка В.Яремчук внесла пропозицію щодо зменшення обсягу 

трансферту з бюджету селища Нового до міського бюджету                                                       

на 278,9 тис. грн, передбаченого на утримання відділу з питань 

інфраструктури Новенського старостинського округу Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

В.Яремчук повторно пояснила свою пропозицію та зауважила, що 

перерозподіл бюджету селища Нового  передбачений у доопрацьованому 

проєкті рішення № 4368. 

 

А.Райкович: 

Ця пропозиція має право бути врахованою. На один-два місяці ми можемо 

відтермінувати початок роботи зазначеної структурної одиниці. Ставлю на 

голосування пропозицію депутатки В.Яремчук. Прошу голосувати. 

 

 

 



14 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 

Пропоную прийняти доопрацьований проєкт рішення в цілому з 

урахуванням внесених змін. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3437 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” 

(додається). 

 

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

започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, 

педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти 

Державного Гімну України”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4312. 

Доповідач С.Капітонов ‒ депутат міської ради. 

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

зачитав текст проєкту рішення № 4312. 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа – За життя”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”), пояснила, що в класах навчальних закладів 

відсутнє технічне оснащення для забезпечення якісного музичного супроводу 

під час виконання Державного Гімну України. Не погодилась з                          

підпунктом 1.1 пункту 1 проєкту рішення, зауваживши, що учні 

загальноосвітніх навчальних закладів, починаючи з другого класу, знають 

текст Державного Гімну України. 

 

С.Капітонов припустив, що згодом загальноосвітні заклади міста 

будуть забезпечені відповідним матеріально-технічним оснащенням. 

Пояснив, що проєкт рішення орієнтований на патріотичне виховання. 
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Зауважив, що Державний Гімн України можна виконувати без музичного 

супроводу.  

 

С.Колодяжний, в.о. заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, на запитання міського голови, чи узгоджується 

порушене питання із загальнодержавними нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України, відповів, що можна провести аналіз 

щодо виконання Державного Гімну України у загальноосвітніх навчальних 

закладах інших міст. 

 

С.Капітонов проінформував, що у місті Тернополі протягом декількох 

років у загальноосвітніх навчальних закладах практикується виконання 

Державного Гімну України, нещодавно аналогічне рішення було прийнято 

Київською міською радою та у ряді інших міст, які не є обласними центрами.  

 

М.Гамальчук, голова постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики, оголосив 

рекомендацію постійної комісії за результатами розгляду проєкту рішення                       

№ 4312, а саме у підпункті 1.2 пункту 1 слово ‟забезпечити” замінити на 

слово ‟рекомендувати”. 

 

А.Ніжнікова звернула увагу, що у закладах загальної середньої освіти під 

час проведення урочистих заходів є обов’язковим виконання Державного 

Гімну України. Запропонувала відтермінувати розгляд проєкту рішення                                 

№ 4312, доопрацювати його, щоб прийняти виважене рішення.  

 

Міський голова запропонував припинити обговорення проєкту                                  

рішення № 4312, а представникам профільної постійної комісії, управління 

освіти спільно опрацювати і узгодити всі спірні питання цього проєкту та 

продовжити його розгляд після перерви. 

 

М.Линченко, голова постійної комісії міської ради з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, 

запропонував доручити юридичному управлінню визначити, чи має міська 

рада повноваження доручати постійній комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики 

здійснювати контроль зв виконанням Державного Гімну України у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

 

Міський голова та депутати міської ради С.Капітонов, Л.Матяшова, 

В.Яремчук, С.Бойко, М.Линченко, О.Цертій, С.Кріпак висловили свої думки 
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відносно доцільності прийняття проєкту рішення міської ради № 4312 та 

подальшого його розгляду. 

 

А.Райкович: 

За пропозицією голови депутатської групи ‟Опозиційна                                     

платформа – За життя” А.Ніжнікової та відповідно до Регламенту 

оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.15 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

  

Після перерви зареєструвалося 23 депутати, відсутні 20 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

 

Продовжуємо розгляд проєкту рішення міської ради № 4312. Надаю слово 

депутату С.Капітонову. 

 

Під час перерви представники постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики, 

управління освіти міської ради узгодили спірні питання.  

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”): 

Прошу оголосити пропозиції відносно проєкту рішення. 

 

Л.Матяшова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа – За життя”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Пропонується альтернативний проєкт рішення про виконання 

Державного Гімну України в наступній редакції: 

‟Рекомендувати управлінню освіти Міської ради  міста Кропивницького: 

1. Продовжити проведення педагогічними працівниками роз’яснювальної 

роботи серед здобувачів освіти із шанобливого ставлення до державних 

символів, а також вивчення Державного Гімну України. 

2. Рекомендувати закладам загальної середньої освіти міста виконувати 

Державний Гімн України під час навчального процесу.” 

 

А.Райкович: 

Чи є ще пропозиції щодо запропонованого проєкту рішення? 
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Т.Волкожа, депутатка міської ради (фракція політичної партії ‟Рідне 

місто”, депутатська група ‟Рідний край”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Є наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2020 № 439 ‟Про 

затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки 

в навчальних закладах України”, яким надані рекомендації стосовно 

використання державної символіки під час проведення урочистих заходів. 

Тому у запропонованому проєкті подані рекомендації, які стосуються 

виключно навчально-виховного процесу. 

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

перейти до процедури голосування. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Є Закон України ‟Про Державний Гімн України”, яким передбачений 

порядок використання Державного Гімну України. Проєкт рішення, який ми 

розглядаємо, передбачає дещо інше його використання. 

 

С.Капітонов: 

Проєкт рішення, зачитаний депутаткою Л.Матяшовою, кардинально 

відрізняється від запропонованого фракцією ВО ‟Свобода” проєкту рішення. 

Є пропозиція проголосувати спочатку за основу, а потім голосувати по 

пунктах або голосувати за кожен проєкт рішення окремо. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 4312 за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про виконання учнями, 

вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої 

освіти міста Державного Гімну України”. Проєкт рішення без реєстраційного 

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

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення ‟Про виконання учнями, 

вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої 

освіти міста Державного Гімну України” (проєкт рішення без реєстраційного 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3438 “Про виконання учнями, вихованцями, 

педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти міста 

Державного Гімну України” (додається). 
 

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

внесення змін до показників бюджету смт Нового на 2020 рік                                     

(код бюджету 11201401000)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4368 

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

міської ради. 

 

Л.Бочкова пояснила підстави щодо підготовки доопрацьованого проєкту 

рішення міської ради № 4368 та зупинилась на основних його положеннях. 

Проінформувала, що під час розгляду доопрацьованого проєкту рішення 

профільною постійною комісією була погоджена пропозиція, яка надійшла                 

від головного бухгалтера Новенської селищної ради, а саме залишити 

бюджетні призначення на утримання закладів освіти селища в                                        

сумі 39,0 тис. грн для проведення зареєстрованих в органах казначейства 

виплат, з них: 

по дошкільних закладах ‒ 26,4 тис. грн; 

по позашкільних закладах ‒ 12,6 тис. грн. 

Зауважила, що в разі урахування пропозиції профільної постійної комісії 

необхідно збалансувати дохідну та видаткову частини бюджету                                   

селища Нового. 
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Звернула увагу, що у доопрацьованому проєкті рішення необхідно 

врахувати пропозицію депутатки В.Яремчук, підтриману міською радою в 

ході розгляду доопрацьованого проєкту рішення міської ради за 

реєстраційним № 4212 “Про внесення змін до рішення Міської ради                       

міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет                      

міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)”, а саме 

зменшити обсяг трансферту з бюджету смт Нового до міського бюджету 

на утримання відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу на 278,9 тис. грн. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановна Любове Тимофіївно! 

У доповіді Ви зазначили, що до проєкту рішення надходили пропозиції                        

від керівництва Новенської селищної ради. Хто саме надав ці пропозиції? У 

мене є службова записка виконуючого обов’язки старости Новенського 

старостинського округу, підписана міським головою, де зазначені зовсім інші 

цифри.  

 

Начальник фінансового управління відповіла на запитання депутатки 

В.Яремчук стосовно цифр, зазначених у додатках 3, 4 до допрацьованого 

проєкту рішення № 4368. 

Запропонувала визначитись стосовно посадової особи, яка має надавати 

пропозиції щодо перерозподілу бюджету смт Нового. Зазначила, що звіт про 

виконання Новенського селищного бюджету за 2019 рік не затверджений, не 

оприлюднений, квартальні звіти не подавалися, тому фінансове управління 

міської ради працює в такому режимі, що не може проаналізувати виконання 

бюджету селища, пропозиції щодо перерозподілу бюджетних коштів 

надходять різнопланові. Підкреслила, що доопрацьований проєкт рішення                        

№ 4368 відповідає всім вимогам бюджетного законодавства, додатки в ньому 

пов’язані між собою. 

 

Міський голова пояснив, що в ході коригування міського бюджету                                   

за 9 місяців 2020 року буде проводитись розподіл бюджетного ресурсу на 

вирішення нагальних питань. Зауважив, що доопрацьований проєкт                                 

рішення № 4368 погоджено постійною комісією міської ради з питань 
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. 

 

В.Яремчук: 

Пропоную 278,9 тис. грн, які планувалося направити на утримання 

відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу, 

направити на заходи з благоустрою селища Нового.  
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Публічно звертаюся до Андрія Павловича Райковича з проханням 

розібратися, хто є керівництвом селища Нового та має надавати пропозиції.  

 

А.Райкович: 
Селищу Новому виділений достатній фінансовий ресурс. Крім того, ми 

проголосували відносно надважливих інфраструктурних об’єктів, які 

враховують інтереси територіальної громади селища. Це загальноміський 

фінансовий ресурс, тому питання вирішуються професійно і глибоко.  

Ставлю на голосування пропозицію взяти доопрацьований проєкт 

рішення за основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Начальник фінансового управління Л.Бочкова доповіла по проєкту 

рішення та озвучила пропозиції профільної постійної комісії до нього.  

Пропоную прийняти доопрацьований проєкт рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку та 

пропозицій виконуючого обов’язки старости Новенського старостинського 

округу С.Денисенка і депутатки В.Яремчук. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3439 “Про внесення змін до показників 

бюджету смт Нового на 2020 рік (код бюджету 11201401000)” (додається). 
 

А.Райкович: 
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 2017-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4341 
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(доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної 

підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3440 “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 2017-2022 роки” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                        

№ 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4342 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ 

начальник управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3441 “Про внесення змін та доповнень до 

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

Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки” (додається). 
 

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

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 11 червня 

2019 року № 2566, від 11 червня 2019 року № 2567 та рішень Новенської 

селищної ради міста Кропивницького від 26 червня 2019 року № 1175,                           

від 26 червня 2019 року № 1176”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4346 
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(доопрацьований). Доповідач Н.Рахуба ‒ директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3442 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року № 2566 та № 2567, 

рішень Новенської селищної ради міста Кропивницького від 26 червня 

2019 року № 1175 та № 1176” (додається). 
 

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

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4347. 

Доповідач Н.Рахуба ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій – начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3443 “Про визначення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб” 

(додається). 
 

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

Фортечного району у місті Кропивницькому”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач М.Смаглюк ‒ начальник юридичного 

управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3444 “Про межі Фортечного району у місті 

Кропивницькому” (додається). 
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Питання опрацьовані управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, профільною постійною комісією, 

профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

Доповідач О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

 

Розглядаємо питання “Про зміну Пуликівському В.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 8-ж”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 2993.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

Федоренко Т.В. цільового призначення земельної ділянки по                                             

пров. Гулака-Артемовського”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3467.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3445 “Про зміну Федоренко Т.В. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського” 

(додається). 
 

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

Зборовській Ю.А. цільового призначення земельної ділянки                                                      

по вул. Семена Палія, 23”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3400.  

 

О.Вовенко пояснив проєкт рішення та вказав місце розташування 

земельної ділянки на карті. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3446 “Про зміну Зборовській Ю.А. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Семена Палія, 23” (додається). 
 

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

затвердження Драчу О.А. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Коцюбинського, 34/17”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3565.  

 

О.Вовенко пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3447 “Про затвердження Драчу О.А. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Коцюбинського, 34/17” (додається). 
 

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

зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної ділянки                                                     

по вул. Болгарській, 1/121”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3753.  

 

О.Вовенко пояснив місце розташування зазначеної у проєкті рішення 

земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3448 “Про зміну Костюк Т.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Болгарській, 1/121” (додається). 
 

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

зміну Фьодорову А.С. цільового призначення земельної ділянки                                        

по вул. Кропивницького (біля авторинку)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3559.  

 

О.Вовенко пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3449 “Про зміну Фьодорову А.С. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

авторинку)” (додається). 
 

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

зміну АТ ‟Ельворті” цільового призначення земельної ділянки                                            

по вул. Мурманській, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3889.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3450 “Про зміну АТ ‟Ельворті” цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Мурманській, 8” (додається). 

 

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

АТ ‟Ельворті” цільового призначення земельної ділянки по                                                 

вул. Євгена Чикаленка, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3890. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3451 “Про зміну АТ ‟Ельворті” цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Євгена Чикаленка, 1” (додається).

  

 

 



27 
 

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

затвердження Смоляру А.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв України, 32-в”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3279. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3452 “Про затвердження Смоляру А.М. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Героїв України, 32-в” (додається).  
 

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

надання ПІДПРИЄМСТВУ “КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-                             

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ “ОБЛКООПГОСПТОРГ” 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3381. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3453 “Про надання ПІДПРИЄМСТВУ 

“КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-

ОБ’ЄДНАННЯ “ОБЛКООПГОСПТОРГ” ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63” (додається).  
 

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

надання ПП ‟Світогляд Плюс” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Великій 

Пермській, 74”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3936. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 3454 “Про надання ПП ‟Світогляд Плюс” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Великій Пермській, 74” 

(додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Ковальчук Л.П. дозволу на розроблення технічної документації                          

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок                                                  

по просп. Перемоги, 10-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4157 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3455 “Про надання Ковальчук Л.П. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по просп. Перемоги, 10-а” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по                                               

вул. Соборній, 17”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3680. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3456 “Про надання Герко О.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (шляхом викупу) по вул. Соборній, 17” (додається).  
 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 9-а”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 3052. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3457 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 9-а” (додається).  
 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Олексія Єгорова, 10/18”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3157. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3458 “Про надання дозволу на                                            

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                                                

по вул. Олексія Єгорова, 10/18” (додається).  
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А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 63”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3961. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3459 “Про надання дозволу на                               

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                                             

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

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

продаж ФОП Опушнєвій С.М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Соборній, 27-в”. Проєкт рішення за реєстраційним                           

№ 3376 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 3460 ‟Про продаж ФОП Опушнєвій С.М. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по                                                           

вул. Соборній, 27-в” (додається).  
 

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

продаж Асоціації ‟Торговельно-виробнича асоціація ‟Сервіс-Монтаж” 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по                                               

вул. Яновського, 112-к”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4008. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 3461 “Про продаж Асоціації ‟Торговельно-

виробнича асоціація ‟Сервіс-Монтаж” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Яновського, 112-к” 

(додається).  
 

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

продаж ТОВ ‟Ясинівський Хутір” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. В’ячеслава Чорновола, 40/51”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3939. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3462 “Про продаж ТОВ ‟Ясинівський Хутір” 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по                                      

вул. В’ячеслава Чорновола, 40/51” (додається).  

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                             

вул. Олексія Єгорова (біля житлового будинку № 57) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2282. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 
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Прийнято рішення № 3463 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Олексія Єгорова (біля 

житлового будинку № 57) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).  

 

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

передачу Обласному комунальному навчально-курсовому комбінату 

‟Аграрник” у постійне користування земельної ділянки по                                                   

вул. Юрія Коваленка, 4-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3539. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3464 “Про передачу Обласному комунальному 

навчально-курсовому комбінату ‟Аграрник” у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а” (додається).  
 

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

передачу комунальному некомерційному підприємству ‟Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради                            

міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки                                                 

по вул. Руслана Слободянюка, 136”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3673. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3465 “Про передачу комунальному 

некомерційному підприємству ‟Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради міста                         

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки                                   

по вул. Руслана Слободянюка, 136” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу комунальному некомерційному підприємству ‟Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по                                      

вул. Казанській, 12-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3674. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – , 

“проти” – , 

“утримались” – , 

“не голосували” – . 

 

Прийнято рішення № 3466 “Про передачу комунальному 

некомерційному підприємству ‟Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради міста Кропивницького       

у постійне користування земельної ділянки по вул. Казанській, 12-а” 

(додається).  

 

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

передачу Релігійній громаді парафії Української православної церкви 

Київського патріархату у постійне користування земельну ділянку                                   

по вул. Лінія 5-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3709. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3467 “Про передачу Релігійній громаді парафії 

Української православної церкви Київського патріархату у постійне 

користування земельну ділянку по вул. Лінія 5-а” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ГУНП в Кіровоградській області проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 86-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3747. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3468 “Про затвердження ГУНП в 

Кіровоградській області проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 86-а” (додається).  
 

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

передачу Кіровоградській обласній організації інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів ‟Союз організацій інвалідів України” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 3”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3536. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3469 “Про передачу Кіровоградській обласній 

організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів ‟Союз 

організацій інвалідів України” у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 3” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кіровоградській обласній організації інвалідів Всеукраїнської 

організації інвалідів ‟Союз організацій інвалідів України” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 3”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3537. 

 

О.Вовенко на прохання депутата С.Бойка пояснив проєкт рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3470 “Про передачу Кіровоградській обласній 

організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів ‟Союз 

організацій інвалідів України” у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 3” (додається).  
 

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

передачу КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ 

у постійне користування земельної ділянки по вул. Кропивницького, 172/42”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3764. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3471 “Про передачу КІРОВОГРАДСЬКОМУ 

ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, 172/42” (додається).  

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

передачу Головному управлінню Держпродспоживслужби в                       

Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки                                    

по вул. Сергія Сєнчева, 53-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3907. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3472 “Про передачу Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева, 53-а” 

(додається).  
 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

Вчора на погоджувальній нараді я повідомляв, що постійною комісією з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища розглянуто три питання: 

за порядковими № 127, 128, 129, проєкти рішень за реєстраційними № 3485, 

3488, 3066, які не стосуються учасників антитерористичної операції.  

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

звернувся з проханням до начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища докладно пояснювати 

проєкти рішень.  

 

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

надання Недільченку А.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волонтерській (біля будинку № 8)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3485. 

 

О.Вовенко пояснив проєкт рішення та відповів на запитання депутата 

А.Кролевця. 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), запропонував найменувати підрозділ 

питань порядку денного ‟Учасники АТО” на ‟Учасники бойових дій”.  

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), не 

погодився з пропозицією депутата Ю.Деркаченка. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 3473 “Про надання Недільченку А.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волонтерській (біля будинку № 8)” (додається).  
 

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

надання Рибальченку О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській (біля будинку № 12-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3488. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3474 “Про надання Рибальченку О.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Казанській (біля будинку № 12-а)” (додається).  
 

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

надання Лопатіну К.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

реєстраційним № 3066. 

 

О.Вовенко звернув увагу, що проєкт рішення стосується багатодітної 

родини. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3475 “Про надання Лопатіну К.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській” (додається).  

 

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

надання Макаренку Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки біля вул. Родникової”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3619. 

 

О.Вовенко на прохання депутата В.Зайченка продемонстрував на карті 

місце знаходження зазначеної у проєкті рішення земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3476 “Про надання Макаренку Д.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

біля вул. Родникової” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Савичу Є.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Азовському”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3620. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3477 “Про надання Савичу Є.Р. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Азовському” (додається).  
 

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

надання Нікітіну Є.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Уральському”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3716. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3478 “Про надання Нікітіну Є.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Уральському” (додається).  
 

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

надання Булашенку Р.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:06:047:0243)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3818. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 
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Прийнято рішення № 3479 “Про надання Булашенку Р.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                     

по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з кадастровим                                               

№ 3510100000:06:047:0243)” (додається).  
 

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

надання Бересту І.В. дозволу на розроблення  проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Вільному (між земельними ділянками з 

кадастровим № 3510100000:06:047:0019 та № 3510100000:06:047:0015)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3948. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3480 “Про надання Бересту І.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Вільному (між земельними ділянками з кадастровим                                   

№ 3510100000:06:047:0019 та № 3510100000:06:047:0015)” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Десятинній (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:06:047:0129)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3822. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3481 “Про надання Хоролцю В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                              

по вул. Десятинній (біля земельної ділянки з кадастровим                                               

№ 3510100000:06:047:0129)” (додається).  
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Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Чи буде розглядатись проєкт рішення № 3872? 
 

А.Райкович: 

Ні. Це питання виключено з порядку денного на минулому засіданні сесії. 

 

Р.Розгачов: 

Прошу наступним питанням розглянути цей проєкт рішення.  

 

А.Райкович: 

В такому разі питання необхідно включити до порядку денного.  

Є перелік питань, які депутати будуть пропонувати включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради, тому зараз пропоную розглянути 

всі питання згідно із затвердженим порядком денним, а потім включати та 

розглядати інші питання. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2484. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 3482 “Про затвердження земельної ділянки по 

просп. Інженерів, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається).  

 

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

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 28-в”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3566. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 3483 “Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                                                       

вул. Генерала Жадова, 28-в” (додається).  

 

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

надання ТОВ ‟НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

за реєстраційним № 1264. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3484 “Про надання ТОВ ‟НЬЮПОРТ 

ХОЛДІНГ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 2-а” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 31-а”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 1454. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 3485 “Про надання ТОВ ‟ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Героїв України, 31-а” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля 

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

рішення за реєстраційним № 3441 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 3486 “Про надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля 

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

рішення за реєстраційним № 3442 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти (доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 3487 “Про надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

 

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

надання Туренку М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3573. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3488 “Про надання Туренку М.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Лавандовій, 27-а” (додається).  
 

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

надання Куцовій Л.С. дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по вул. Великій 

Перспективній, 11-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3784. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3489 “Про надання Куцовій Л.С. дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

оформлення права оренди по вул. Великій Перспективній, 11-б” 

(додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Кримській, 16-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3338 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3490 “Про надання Орлову М.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Кримській, 16-а” (додається).  
 

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

надання Кояві М.Р. та Лібенку І.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-н”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3355. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3491 “Про надання Кояві М.Р. та Лібенку І.А. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 39-н” (додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки в оренду по пров. Цеховому, 4”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3933. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 
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Прийнято рішення № 3492 “Про надання Матвієнку Г.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по пров. Цеховому, 4” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки в оренду на розі вулиць Вокзальної                                       

та Лавандової”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4059. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3493 “Про надання Кифаку О.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду на розі вулиць Вокзальної та Лавандової” (додається).  

 

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

надання ТОВ ‟ВТОРМЕТ ІНВЕСТ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Виставочній, 2-г”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4064. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3494 “Про надання ТОВ ‟ВТОРМЕТ ІНВЕСТ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Виставочній, 2-г” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ТПК ‟МАРІНЕР ЛТД” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                                            

вул. Миколи Федоровського, 2-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3999. 

 
О.Вовенко відповів на запитання депутатів щодо місцезнаходження та 

площі земельної ділянки, зазначеної у проєкті рішення. 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3495 “Про надання ТОВ ТПК ‟МАРІНЕР ЛТД” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Миколи Федоровського, 2-а” (додається).  
 

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

надання Коваль Л.М. дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Харківській, 1”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3965 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3496 “Про надання Коваль Л.М. дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Харківській, 1” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ВЕСТЕН-ІСС” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
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натурі (на місцевості) по вул. Вокзальній, 64-в”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4116. 

 

О.Вовенко на прохання депутата А.Кролевця пояснив місце 

розташування земельної ділянки, зазначеної у проєкті рішення, та пояснив 

підстави для підготовки проєкту рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3497 “Про надання ТОВ ‟ВЕСТЕН-ІСС” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Вокзальній, 64-в” (додається).  

 

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

надання Черніковій А.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ястребова (поруч з земельною ділянкою 

з кадастровим № 3510100000:48:413:0067)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3730. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3498 “Про надання Черніковій А.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Ястребова (поруч з земельною ділянкою з кадастровим                                           

№ 3510100000:48:413:0067)” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Тимців І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 28”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3844. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3499 “Про надання Тимців І.Б. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Бесарабській, 28” (додається).  

 

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

надання Тимців Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Бесарабській, 26”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3845. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3500 “Про надання Тимців Н.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Бесарабській, 26” (додається).  

 

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

надання Мерко Я.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (через 28 м від земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0033 по вул. Якуба Коласа, 25)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3526. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3501 “Про надання Мерко Я.Р. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Якуба Коласа (через 28 м від земельної ділянки з кадастровим                                           

№ 3510100000:48:413:0033 по вул. Якуба Коласа, 25)” (додається).  
 

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

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3487. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3502 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Братиславському 2-му, 38”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3474. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 3503 “Про надання Колєчкіну О.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Братиславському 2-му, 38” (додається).  
 

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

надання Ротатову М.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (навпроти будинку № 24)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3819. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3504 “Про надання Ротатову М.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській (навпроти будинку № 24)” (додається).  

 

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

надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою громадянам”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3809. 

 

О.Вовенко на прохання депутата М.Демченка зачитав прізвища 

громадян, зазначених у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3505 “Про надання дозволів на розроблення 

документацій із землеустрою громадянам” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3849. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів зачитав прізвища громадян, 

зазначених у проєкті рішення, та адреси земельних ділянок. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3506 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Тихій, 8”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3393. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3507 “Про надання Єфімович О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Тихій, 8” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

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

реєстраційним № 3394. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3508 “Про надання Якименко О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вологодській, 41” (додається).  
 

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

надання Маньковському І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Солдатському (біля будинку                           

№ 4)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3107. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3509 “Про надання Маньковському І.С. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Солдатському (біля будинку № 4)” (додається).  
 

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

надання Кур’ян М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Родниковій (біля будинку № 32)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3495. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3510 “Про надання Кур’ян М.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Родниковій (біля будинку № 32)” (додається).  

 

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

надання Радченко І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глинки (біля будинку № 2-б)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3494. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів продемонстрував на карті 

місцезнаходження земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 3511 “Про надання Радченко І.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глинки (біля будинку № 2-б)” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Храпаченко Н.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Першотравневій, 9”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3346. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3512 “Про надання Храпаченко Н.Ф. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Першотравневій, 9” (додається).  

 

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

надання Грош І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олександра Олеся, 76”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 2940. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3513 “Про надання Грош І.Б. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олександра Олеся, 76” (додається).  

 

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

надання Лодатко Л.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Сугокліївській, 61”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3603. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 3514 “Про надання Лодатко Л.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Сугокліївській, 61” (додається).  

 

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

надання Козару Т.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Семенівському, 28”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3744. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3515 “Про надання Козару Т.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                          

пров. Семенівському, 28” (додається).  

 

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

надання Носовському В.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3486. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3516 “Про надання Носовському В.І. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)” (додається).  
 

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

надання Мартим’янову А.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Семена Климовського (біля 
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земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:19:200:0021)”, учасник АТО. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3859. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3517 “Про надання Мартим’янову А.С. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з кадастровим                           

№ 3510100000:19:200:0021)” (додається). 

 

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

надання Фоменку Д.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Семена Климовського (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:19:200:0021)”, учасник АТО. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3838. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3518 “Про надання Фоменку Д.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з кадастровим                                 

№ 3510100000:19:200:0021)” (додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3299. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів зачитав прізвища громадян, 

зазначених у проєкті рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3519 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3143. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3520 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  
 

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

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3493. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів зачитав прізвища громадян, 

зазначених у проєкті рішення, та відповів на запитання депутата С.Бойка. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3521 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  

 

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

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3808. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів зачитав назви садових товариств та 

прізвища громадян, зазначених у проєкті рішення.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3522 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  
 

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

надання Миргородському М.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку                        

№ 20, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3210. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
 

О.Вовенко зазначив, що проєкт рішення за реєстраційним № 3210 

стосується паралімпійця.  
 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо проєкту рішення 

№ 3210. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 
 

Фракція/група                 За  Пр Утр Н/г Раз  

 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”     1     0     0     1     2  

‟НАШ КРАЙ”       7     0     0     0     7  

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”  2     0     0     0     2  

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  

ПАТРІОТІВ – УКРОП”        0     0     0     3     3  

Радикальна Партія Олега Ляшка    1     0     0     0     1  

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”     1     0      0     0     1  

‟Рідне місто”       3     0     0     0     3  

ВО ‟Свобода”       1     0     0     0     1  

Позафракційні        5     0     0     5    10  
 

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

надання Шелюженко О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (навпроти будинку                            

№ 13, корп. 2)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3456. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3523 “Про надання Шелюженко О.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (навпроти будинку № 13, корп. 2)” (додається).  
 

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

надання Садовніченку С.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку                               

№ 22/1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2642. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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

надання Чернишову К.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі будинку  

№ 10)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2900. 

 

О.Вовенко на запитання С.Бойка пояснив, що питання погоджено з 

депутатом та мешканцями.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 15. 

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

надання Козакову К.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 14)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2901. 

 

О.Вовенко на запитання депутата М.Демченка пояснив, що питання 

стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

надання Козаковій Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 14)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2902. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група 

‟Європейський вибір”), звернув увагу, що у проєкті рішення № 2902 зазначена 

така ж адреса, що й у проєкті рішення № 2901. Припустив, що власники 

гаражів є чоловіком та дружиною. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

надання Коробку О.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля паркану тролейбусного 

депо)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 1931. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується існуючого гаража. 

Зауважив, що поруч із зазначеною земельною ділянкою розташовано багато 

гаражів.  

 

А.Райкович висловився проти розміщення гаражів поруч з тролейбусним 

депо. 

 

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

Ляшка, депутатська група ‟Європейський вибір”), підтримав міського голову 

у питанні щодо недоцільного розташування гаражів поруч з територією 

тролейбусного депо. Запропонував в таких випадках готувати проєкти 

рішень про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів землеустрою. 

 

О.Вовенко пояснив, що для підготовки проєкту рішення міської ради про 

відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою має бути 

підстава, передбачена Земельним кодексом України.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3123. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група 

‟Європейський вибір”), звернув увагу, що у проєкті рішення № 3123  зазначена 

така ж адреса, що і у проєкті рішення № 3124. Припустив, що власники 

гаражів є чоловіком та дружиною. 
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А.Райкович зауважив, що будівництво у центрі міста, в тому числі 

гаражів, буде відбуватися у визначений спосіб та відповідно до 

архітектурного плану забудови. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, пояснив, що громадяни 

звернулися до міської ради з метою отримати земельну ділянку під гараж. 

Повідомив, що питання розглядалося постійною комісією з виїздом на місце, 

погоджено з мешканцями вищезазначеного будинку. Зауважив, що питання не 

суперечить плану забудови центральної частини міста.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Після перерви о 15.55. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 22 депутата, відсутні 23 депутати. Кворум, 

необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання “Про надання Плохотнюку В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3124. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

надання Мартиненко Н.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3122. 

 

О.Вовенко на запитання депутатки В.Яремчук пояснив, що питання не 

стосується гаражного кооперативу. Повідомив, що мешканці об’єдналися та 

вирішили встановити ряд гаражів поруч зі своїм будинком. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

надання Грозану М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля будинку                     

№ 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3235. 

 

О.Вовенко на запитання депутатки В.Яремчук пояснив, що питання не 

стосується гаражного кооперативу. Повідомив, що мешканці об’єдналися та 

вирішили встановити ряд гаражів поруч зі своїм будинком. Зауважив, що 

питання стосується існуючого гаража та погоджено управлінням 

містобудування та архітектури. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, зауважив, що практично по всіх винесених на розгляд міської 
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ради питаннях відносно гаражів розроблена документація, проєкти рішень 

погоджені управлінням містобудування та архітектури міської ради.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля будинку                       

№ 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3234. 

 

О.Вовенко відповів на запитання депутата Ю.Деркаченка щодо місця 

реєстрації заявника.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному (біля будинку                     

№ 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3233. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Літовцевій Т.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 4)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3633. 

 

О.Вовенко на запитання депутатів відповів, що неготовий зараз надати 

інформацію відносно депутата, закріпленого за виборчим округом, де 

розташована земельна ділянка, зазначена у проєкті рішення. Пояснив, що це 

вільна земельна ділянка.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний), запропонував  

відкласти розгляд блоку питань ‟Гаражі (дозволи, власність)”, оскільки ці 

питання не мають підтримки серед депутатів. 

 

А.Райкович: 

Які будуть пропозиції щодо подальшого розгляду питань порядку 

денного? 

Продовжуємо розгляд питань відповідно до затвердженого порядку 

денного. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гудзь Т.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,                            

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3613. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,                        

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3614. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 
 

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

надання Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 17)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3499. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

погоджено з мешканцями та закликав депутатів підтримати проєкт 

рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3524 “Про надання Лебедченко А.Д. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вокзальній (біля будинку № 17)” (додається).  
 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Сумніваюся, що попередні проєкти рішень, які не набрали голосів, не 

варті бути підтриманими.  

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Баришу Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 14,                

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3300. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група 

‟Європейський вибір”), запропонував продовжити розгляд питань порядку 

денного на наступному засіданні сесії.  

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Давайте або будемо працювати, або будемо завершувати роботу! Всі 

питання розглянуті профільною постійною комісією.  

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Я погоджуюся з пропозицією депутата В.Бєлова. Справа не в тому, що у 

депутатів є недовіра до управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Управління діє відповідно до вимог 

чинного законодавства. Але не завжди, навіть на засіданнях постійної комісії, 

депутати одностайно доходять згоди щодо надання дозволів на розміщення 

гаражів. Місто має розвиватися, а встановлені гаражі іноді стають перепоною 

у цьому.  

Зараз у сесійній залі присутня замала кількість депутатів, які б могли 

виразити застереження відносно питань, що розглядаються. 
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Можливо є сенс зараз розглянути інші блоки питань порядку денного, а 

блок питань ‟Гаражі (дозволи, власність)” розглянути на наступному засіданні 

сесії, коли у залі будуть присутніми більше депутатів. 
 

Міський голова закликав депутатів до конструктивної роботи. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата С.Капітонова припинити розгляд 

питань, які стосуються надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою, передачі у власність земельних ділянок під розміщення                    

гаражів ‒ до 275 пункту включно. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Артюху О.С. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 14)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3847. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3525 “Про надання Артюху О.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній (біля будинку № 14)” (додається).  
 

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

надання Чернову С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3848. 

 

О.Артюх, депутат міської ради (позафракційний), повідомив, що 

питання узгоджене та звернувся з проханням підтримати проєкт рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3526 “Про надання Чернову С.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та 

№ 9)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3501. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Пропоную розглянути пропущене мною питання ‒ “Про надання         

Павлову Є.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 14, корп. 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3240. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 



72 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, 

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3503. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

надання Вихристенку О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля будинку                          

№ 10)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3061. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

надання Петренку О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 7, корп. 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3022. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Архангельській (біля будинку № 46/91)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3646. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Таке голосування є некоректним по відношенню до громадян. Не всі 

зрозуміють такі дії. 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Негретову О.М. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28, корп. 5)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3302. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 7”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3669. 

 

Б.Товстоган, депутат міської ради (позафракційний), повідомив, що 

питання узгоджене та звернувся з проханням підтримати проєкт рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 20. 

 

Прийнято рішення № 3527 “Про надання Фундовному В.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Миколи Міхновського, 7” (додається).  
 

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

надання Торресу Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, 

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3735. 

 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний), повідомив, що питання 

стосується учасника антитерористичної операції та звернувся з проханням 

підтримати проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3528 “Про надання Торресу Р.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

 

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

надання Іванову Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9, корп. 2)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3554. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кравчук В.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по проїзду Тінистому”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3683. 

 

М.Гамальчук, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернув увагу, що проєкти рішень 

за реєстраційними № 3683, 3684 стосуються існуючих гаражів, 

розташованих на території гаражного кооперативу. Звернувся з проханням 

підтримати ці проєкти рішень. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3529 “Про надання Кравчук В.Я. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Тінистому” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бойко Р.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по проїзду Тінистому”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3684. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гуменюку М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку                              

№ 72-в)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2469. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів пояснив, що питання стосується 

існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

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

надання Гуйвану С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

реєстраційним № 2806. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

надання Гуцу М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2910. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зауважив, що питання 

стосується сім’ї, в якій батько є ветераном війни в Афганістані та є дитина 

з інвалідністю ‒ візочник, звернувся з проханням підтримати проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

 

Фракція/група                 За  Пр Утр Н/г Раз 
 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”     2     0     0     0     2  

‟НАШ КРАЙ”       7     0     0     0     7  

Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”   3     0     0     0     3  

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”  3     0     0     0     3  

Радикальна Партія Олега Ляшка     0     0     0     0     0,  

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”      1     0      0     0     1  

‟Рідне місто”        0     0     0     0     0  

‟ВО ‟Свобода”        2     0     0     0     2  

Позафракційні        3     0     1     2     6  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата М.Демченка повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 2910. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

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

надання Озерному А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку № 7, корп. 2)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2644. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

надання Ткаченко С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3172. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

надання Верхоланцевій І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 22-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2987. 

 

М.Гамальчук, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з проханням 

підтримати проєкт рішення.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3530 “Про надання Верхоланцевій І.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Соборній (біля будинку № 22-а)” (додається).  
 

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

надання Ракуленко Л.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Університетському (біля огорожі 

тролейбусного депо)” (дружина померлого ветерана війни). Проєкт рішення за 

реєстраційним № 1433. 

 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний), наголосив, що питання 

стосується існуючого гаража. Запропонував підтримати проєкт рішення. 

 

Міський голова виступив проти будівництва гаражів біля огорожі 

тролейбусного депо. Запропонував винайти інше місце для розміщення 

гаража.  

 

В.Бєлов повідомив, що на зазначеній у проєкті рішення території гаражі 

існують більше 25 років.  

 

А.Райкович: 

Тролейбусний парк ‒ це об’єкт підвищеної небезпеки. Відповідно до 

вимог протипожежної безпеки необхідно дотримуватись меж санітарного 

зонування.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за основу і 

в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

надання Панаріну А.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 45-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3721. 

 

О.Вовенко на запитання депутатів пояснив, що проєкт рішення 

стосується вільної земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

надання Кузьмінському В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3241. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

надання Ткаченко А.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3644. 

 

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

КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”), зазначив, що питання 

стосується ветерана війни в Афганістані, інваліда другої групи. Пояснив, що 

представники профільної постійної комісії виїжджали на місце та погодили 

питання. Звернувся з проханням підтримати проєкт рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

надання Недолужко Г.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20, 

поблизу будинків № 14 та 20)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3806. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

підтримати проєкти рішень № 3806, 3805. Пояснив, що питання стосуються 

існуючих гаражів. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата О.Артюха повернутися до голосування 

щодо проєкту рішення № 3806. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

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

надання Сапуновій К.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20, 

поблизу будинків № 14 та 20)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3805. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3531 “Про надання Сапуновій К.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20, поблизу будинків № 14 та № 20)” 

(додається).  
 

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

надання Чиглінцевій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (у дворі будинку № 8)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3823. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

надання Решетніковій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 26”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4055. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Карабінерній (навпроти будинку № 40)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2645. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів пояснив місце розташування земельної 

ділянки. 
 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

надання Гайдуку Д.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 6, корп. 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3915. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

надання Пільгуй М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12,                        

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4052. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12,                         

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4053. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 5)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4111. 

 

А.Табалов, секретар міської ради, повідомив, що заявниця зверталась до 

нього на особистому прийомі, застереження щодо відведення земельної 

ділянки у мешканців та депутатів відсутні. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3532 “Про надання Тупіциній М.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 5)” (додається).  

 

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

надання Марченко І.Г. (Адамчик І.Г.) дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля 

будинку № 59)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3135. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 14, корп. 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2691. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

М.Гамальчук, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 3684 “Про надання Бойко Р.Я. дозволу на розроблення 
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проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                      

проїзду Тінистому”. Питання стосується існуючого гаража в діючому 

гаражному кооперативі. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата М.Гамальчука повернутися до 

голосування щодо проєкту рішення № 3684. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про надання Бойко Р.Я. дозволу на                         

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Тінистому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3684. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3533 “Про надання Бойко Р.Я. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Тінистому” (додається).  
 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановні колеги! 

Прошу все ж таки повернутися до голосування відносно питання “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2910. Хочу наголосити, що питання 

стосується сім’ї, де дівчина є інвалідом-візочником, а батько ‒ учасником 

бойових дій.  
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М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська 

група ‟Європейський вибір”): 

Ми вже двічі голосували за це питання. На наступному засіданні можна 

проголосувати за це питання.  

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Активність та результативність голосування низька. Громада не зрозуміє 

наші рішення. Управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища якісно підготувало всі питання. Тому вношу 

пропозицію оголосити перерву. 

 

В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Андрію Павловичу! 

На минулому засіданні сесії міської ради за результатами розгляду 

проєкту рішення за реєстраційним № 4149 було прийнято рішення № 3363 

‟Про передачу Шутці В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по пров. Великовисківському (біля будинку № 12)”, в якому допущена 

технічна помилка у площі земельної ділянки.  

Прошу внести зміни до зазначеного рішення міської ради та зараз 

розглянути питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18.08.2020 № 3363”, проєкт рішення за реєстраційним                  

№ 4378. Це питання включено до порядку денного.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Шутки позачергово 

поставити на голосування питання порядку денного ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3363”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 4378. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3363”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4378. 

 



88 
 

В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), заявив про конфлікт інтересів у 

питанні та повідомив, що не братиме участі у голосуванні. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3534 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3363” (додається).  
 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Оголошую перерву в роботі двадцять другої сесії міської ради. 

Друге засідання двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

Про дату проведення наступного засідання двадцять другої сесії вам буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 


