
 
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  75 

четвертого засідання двадцять другої сесії  

Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

від 13 жовтня 2020 року м. Кропивницький 

 

Четверте 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 четверте засідання двадцять другої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 22 депутати (до участі у засіданні сесії долучилася депутатка 

А.Ніжнікова). Відсутні 20 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  
 

Розпочинаємо роботу. 

З приємністю повідомляю, що незважаючи на значні складнощі в 

організації навчально-тренувального процесу під час карантину та майже 

піврічну перерву у проведенні офіційних спортивних змагань, кропивницькі 

спортсмени продовжують демонструвати відмінні результати на змаганнях 

найвищого рівня, прославляючи наше місто у Європі та світі.  
 

Міський голова А.Райкович та секретар міської ради А.Табалов вручили 

грошову винагороду за високі досягнення Геннадію Тимофєєву, Майстру 

спорту України міжнародного класу, та його тренеру ‒ Сергію Шевченку. 
 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

які записалися на виступ: 

1) Г.Орєшкову, який наголосив на тому, що депутати міської ради 

мають захищати інтереси територіальної громади. Звернувся з проханням 

під час розгляду проєкту рішення № 3922 врахувати інтереси мешканців 

міста.  
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2) І.Миндул, яка звернулась до депутатів з проханням посприяти у 

ремонті внутрішньодворової дороги будинку по вул. Академіка Корольова, 13, 

щоб під час сильних злив стічні води не потрапляли у під’їзд будинку, не 

підтоплювали підвал та електрощитову, що призводить до аварійності 

будинку, загоряння та може спричинити надзвичайну ситуацію. Зауважила, 

що проєктно-технічна документація на проведення ремонтних робіт 

прибудинкової території розроблена.  

 

Міський голова доручив взяти порушене питання на опрацювання та 

надати інформацію, чому ситуація дійшла майже до надзвичайного рівня.  

 

В.Ксеніч, депутат міської ради (фракція політичної партії                             

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив, що порушена 

проблема досить складна. Зауважив, що два роки добивався включення 

зазначеного об’єкта до Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки. Пояснив, що у                      

2020 році виконання робіт включено до плану, проведена експертиза та 

розроблена проєктно-кошторисна документація, залишилось провести 

ремонтні роботи. 

 

Міський голова доручив заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Вергуну терміново направити спеціалістів на місце 

та взяти питання щодо убезпечення життя мешканців будинку під 

особистий контроль. 

 

3) Г.Важинській, яка звернулась до депутатів міської ради з проханням 

підтримати проєкт рішення міської ради за реєстраційним № 3719 

(доопрацьований) “Про надання Митрофановій І.О. дозволу на розроблення 

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

будинку № 57)”. Висловила нарікання щодо роботи постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Міський голова проінформував, що доопрацьований проєкт рішення за 

реєстраційним № 3719 включено до порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради. 
 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

У роботі четвертого засідання двадцять другої сесії міської ради беруть 

участь: 

Ірина Жарова ‒ заступник голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 
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мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія у повному складі.  

 

Вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та 

груп, головами постійних комісій було запропоновано та підтримано 

пропозицію включити до порядку денного два додаткових загальних питання: 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                       

від 14 лютого 2020 року № 3136 ‟Про реорганізацію комунального 

некомерційного підприємства ‟Клінічна дитяча міська поліклініка” Міської 

ради міста Кропивницького”, проєкт рішення за реєстраційним № 4406 

(доопрацьований); 

‟Про внесення змін до показників бюджету смт Нового на 2020 рік                                

(код бюджету 11201401000)”, проєкт рішення за реєстраційним № 4463.  

Перелік питань та матеріали вам роздано. 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії                             

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

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно 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. Питання стосується 

ветерана війни в Афганістані, інваліда ІІ групи, ліквідатора аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

 

А.Райкович: 

Мова йде про те, що є ряд питань, які не набрали голосів на попередніх 

засіданнях сесій. Від керівників фракцій надійшли пропозиції повернутися до 

голосування відносно деяких з цих питань. 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського повернутися до 

голосування відносно питання “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. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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О.Краснокутський: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

затвердження Фьодорову А.С. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по пров. Вузькому, 6”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4234. Прийняття цього рішення 

дозволить збільшити надходження до міського бюджету зі сплати за землю.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання “Про затвердження                    

Фьодорову А.С. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по пров. Вузькому, 6”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4234. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

О.Краснокутський: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання                       

‟Про надання ОСББ ‟Рідний дім 30” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по                                           

вул. Волкова, 30”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4305 

(доопрацьований). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання ‟Про надання                                            

ОСББ ‟Рідний дім 30” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо                                  

відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Волкова, 30”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4305 (доопрацьований). Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 
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А.Табалов, секретар міської ради: 

Більше року тому на прохання голів об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків міською радою було прийнято рішення передати у 

власність ОСББ земельні ділянки, якими вони фактично користуються. Прошу 

повторно поставити на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повторно поставити на голосування пропозицію 

депутата О.Краснокутського включити до порядку денного двадцять другої 

сесії проєкт рішення за реєстраційним № 4305 (доопрацьований). Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування пропозицію депутата 

О.Краснокутського включити до порядку денного двадцять другої сесії 

питання ‟Про надання ОСББ ‟Рідний дім 30” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по 

вул. Волкова, 30”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4305 

(доопрацьований). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

О.Краснокутський: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

надання ОСББ ‟Переможець 21” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по 

вул. Генерала Жадова, 21 (корп. 2, 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним                           

№ 4306 (доопрацьований). 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання “Про надання ОСББ 

‟Переможець 21” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Генерала 

Жадова, 21 (корп. 2, 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4306 

(доопрацьований). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

О.Краснокутський: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

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

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3840. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання “Про надання Вовку О.О. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 20)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3840. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

О.Краснокутський: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

передачу Журилу І.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                               

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4238. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання “Про передачу Журилу І.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку 

№ 18)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4238. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – . 

Прийнято. 

 

О.Артюх, депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

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

по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку № 28, корп. 5)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3687. Питання стосується воїна-афганця, особи з 

інвалідністю. Він зараз присутній у сесійній залі. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Артюха повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного “Про передачу Медведєву О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку                   

№ 28, корп. 5)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3687. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

О.Артюх: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

передачу Богушевському В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3983. Питання стосується воїна-афганця, особи з 

інвалідністю ІІ групи. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Артюха включити до порядку 

денного двадцять другої сесії питання “Про передачу Богушевському В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

будинку № 20, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3983. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

‟Про надання Розгачову Я.О. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Дворцовій, 33/38”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4061. Прошу розглянути це питання до розгляду 

переліку питань № 3.  

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), заявив про конфлікт інтересів 

та повідомив, що не братиме участі у голосуванні. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного ‟Про надання Розгачову Я.О. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Дворцовій, 33/38”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4061. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

О.Цертій: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2016 № 680”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3943. Питання стосується надання комунальному 
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підприємству ‟Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування для розміщення та обслуговування лісопарку 

“Бєляєвський”.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія включити до порядку 

денного двадцять другої сесії питання “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17.11.2016 № 680”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3943. Хто за 

цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

О.Цертій: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання ‟Про 

надання ОСББ “Злагода-Люкс” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вулиці Вокзальній”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3760. Мова йде про прибудинкову територію, яку ОСББ має 

отримати в постійне користування для розміщення елементів благоустрою. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія включити до порядку 

денного двадцять другої сесії питання ‟Про надання ОСББ “Злагода-Люкс” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вулиці Вокзальній”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3760. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатів повторно поставити на голосування 

пропозицію депутата О.Цертія. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 



10 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

О.Цертій: 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно 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. Питання стосується                                

учасника ООС (АТО).  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія повернутися до голосування 

відносно 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. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

О.Цертій: 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

“Про передачу ОК ‟Кіровоградський дім” у власність земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3166. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного “Про передачу ОК ‟Кіровоградський дім” 

у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти                             

будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним                                      

№ 3166. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії                             

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

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

передачу ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної ділянки в оренду по                           

вул. Лавандовій, 27-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4407.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Шутки включити до порядку 

денного двадцять другої сесії питання “Про передачу ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” 

земельної ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4407. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Депутатка А.Ніжнікова прокоментувала свою позицію щодо розгляду 

питань, включених до порядку денного двадцять другої сесії міської ради. 

 

В.Шутка: 

Прошу повторно поставити на голосування пропозицію щодо включення 

до порядку денного двадцять другої сесії міської ради проєкту рішення за 

реєстраційним № 4407. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повторно поставити на голосування пропозицію 

депутата В.Шутки щодо включення до порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради проєкту рішення за реєстраційним № 4407. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Шутки включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання “Про передачу                                             

ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4407. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

В.Шутка: 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 32,                

корп. 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3647. За моєю пропозицією це 

питання було виключене з переліку питань. Зараз я розібрався у ситуації та 

пропоную включити його до порядку денного. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Шутки включити до порядку 

денного двадцять другої сесії питання “Про надання Михайлову В.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (біля будинку № 32, корп. 3)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3647. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
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В.Смірнов, депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

перейменування вулиці Декабристів”. Проєкт рішення за реєстраційним                               

№ 4372. 

Питання стосується перейменування вулиці Декабристів на вулицю 

Володимира Панченка, погоджено топонімічною комісією. Проєкт рішення 

оприлюднений на офіційному сайті міської ради у визначений термін. 

Громадські організації звертаються з проханням розглянути це питання. 

Володимир Панченко ‒ це Почесний громадянин міста. Скоро буде 

річниця його смерті.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Смірнова включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання “Про перейменування вулиці 

Декабристів”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4372. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повторно поставити на голосування пропозицію 

депутата В.Смірнова щодо включення до порядку денного двадцять другої 

сесії міської ради проєкту рішення за реєстраційним № 4372. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Смірнова включити до 

порядку денного двадцять другої сесії питання “Про перейменування вулиці 

Декабристів”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4372. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ю.Деркаченко, депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”): 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4172. Стосується приватного сектора. Профільна комісія 

погодила питання.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата Ю.Деркаченка включити до порядку 

денного двадцять другої сесії питання “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4172. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

В.Ксеніч, депутат міської ради (фракція політичної партії                             

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

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

“Про надання Стригачову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Архангельській (біля будинку                      

№ 46/91)” (інвалід ІІІ групи). Проєкт рішення за реєстраційним № 3646. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Ксеніча повернутися до голосування 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії питання “Про 

надання КП ‟Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та обслуговування скверу ‟Молодіжний”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4469. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата С.Капітонова включити до порядку 

денного двадцять другої сесії питання “Про надання КП ‟Благоустрій” Міської 

ради міста Кропивницького” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування скверу 

‟Молодіжний”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4469. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

С.Калапа, депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

“Про передачу Синиці П.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля будинку № 12-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3361. Питання стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата С.Калапи повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного “Про передачу Синиці П.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по Студентському бульвару (біля будинку                                        

№ 12-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3361. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

С.Калапа: 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

“Про передачу Пшедромирському І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3707. Стосується учасника бойових дій.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата С.Калапи повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного “Про передачу Пшедромирському І.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

будинку № 8)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3707. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

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

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

“Про надання Озерному А.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку № 7,                       

корп. 2)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2644. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Дриги повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного “Про надання Озерному А.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

по вул. Бєляєва (біля будинку № 7, корп. 2)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 2644. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

В.Шутка: 

Прошу повернутися до голосування відносно 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. Питання стосується 

існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Шутки повернутися до голосування 

відносно 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. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

“Про передачу Обслуговуючому кооперативу ‟Житлово-будівельний 

кооператив ‟Авіатор” безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 12”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3538.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Бєлова повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного “Про передачу Обслуговуючому 

кооперативу ‟Житлово-будівельний кооператив ‟Авіатор” безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Героїв України, 12”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3538. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

В.Бєлов: 

Прошу повернутися до голосування відносно питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                               

від 15.02.2018 № 1442”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3606. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Бєлова повернутися до голосування 

відносно питання порядку денного “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1442”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3606. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

В.Бєлов: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії 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”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3219. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Бєлова включити до порядку 

денного двадцять другої сесії 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”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3219. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

А.Райкович: 

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

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного двадцять другої 

сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання в цілому з 

урахуванням додаткових загальних питань. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3632 “Про затвердження доповнень до порядку 

денного двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

А.Райкович: 

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, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), продемонстрував відеоматеріали щодо 

самозахоплення мешканцями міста тротуарів під власні домоволодіння. 

Порушив проблему щодо забудови берегу річки Сугоклії та захаращення його 

сміттям. Звернувся з проханням навести лад у порушених питаннях.  

Звернув увагу на недоліки в роботі працівників Кропивницького 

водопpовідно-каналізаційного господаpства ОКВП ‟Дніпpо-Кіpовогpад”, 

запропонував розробити механізм ремонту водопровідних мереж, які 

підведені до приватних домоволодінь. 

Озвучив прохання від мешканців мікрорайону Новоолексіївки встановити 

графік руху маршрутного транспорту за № 104. 

Нагадав, що залишається невиконаним депутатський запит щодо 

встановлення осіб, які пошкодили майно депутата міської ради. Висловив 

припущення, що правоохоронні органи не справляються з покладеними на них 

обов’язками.  
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А.Райкович: 

Чи є ще заяви, оголошення, запитання? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Протягом міжсесійного періоду від депутатів міської ради не надійшло 

письмових депутатських запитів. 

Чи є усні депутатські запити? Немає. 

Розглядається питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради               

міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3136 ‟Про реорганізацію 

комунального некомерційного підприємства ‟Клінічна дитяча міська 

поліклініка” Міської ради міста Кропивницького”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 4406 (доопрацьований). Доповідач Л.Кудрик ‒ заступник 

начальника управління охорони здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3633 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3136 ‟Про 

реорганізацію комунального некомерційного підприємства ‟Клінічна 

дитяча міська поліклініка” Міської ради міста Кропивницького” 

(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 № 4463. 

Доповідач І.Глушаєва ‒ адміністратор Новенської селищної ради.  

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

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3634 “Про внесення змін до показників 

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

А.Райкович: 
Шановні депутати! 

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 передачу Медведєву О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку                       

№ 28, корп. 5)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3687. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3635 “Про передачу Медведєву О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (навпроти 

будинку № 28, корп. 5)” (додається). 

 

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

передачу Обслуговуючому кооперативу ‟Житлово-будівельний                              

кооператив Авіатор” безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Героїв України, 12”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3538.  

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3636 “Про передачу Обслуговуючому 

кооперативу ‟Житлово-будівельний кооператив Авіатор” безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Героїв України, 12” (додається). 

 

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

передачу ОК ‟Кіровоградський дім” у власність земельної ділянки                                    

по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3166.  

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3637 “Про передачу ОК ‟Кіровоградський дім” 

у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти 

будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)” (додається). 

 

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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 3638 “Про надання Стригачову В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Архангельській (біля будинку № 46/91)” (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. 
 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), звернув увагу, що питання стосується                                    

учасника ООС (АТО). 

 

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” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3639 “Про надання Іванову Р.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля будинку № 9, корп. 2)” (додається).  

 

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

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

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 2644. 
 

О.Вовенко 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” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3640 “Про надання Озерному А.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Бєляєва (біля будинку № 7, корп. 2)” (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” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

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” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3641 “Про надання Адаменку В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пацаєва (біля будинку № 14, корп. 1)” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Синиці П.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля будинку № 12-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3361. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3642 “Про передачу Синиці П.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по бульвару Студентському (біля                            

будинку № 12-а)” (додається). 

 

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

передачу Пшедромирському І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

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

№ 3707. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується учасника бойових дій. 

 

А.Райкович: 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3643 “Про передачу Пшедромирському І.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

будинку № 8)” (додається). 

 

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

надання Розгачову Я.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Дворцовій, 33/38”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4061. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), заявив про конфлікт інтересів 

та повідомив, що не братиме участі у голосуванні. 
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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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3644 “Про надання Розгачову Я.О. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Дворцовій, 33/38” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1442”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3606. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується товариства з обмеженою 

відповідальністю ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К”. 

 

А.Райкович: 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

О.Вовенко відповів на запитання депутата М.Демченка. 

 

А.Райкович: 

Є пропозиція повернутися до голосування відносно цього питання та 

заслухати повне роз’яснення. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
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А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1442”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3606. 

 

О.Вовенко пояснив суть питання та відповів на запитання депутата 

С.Капітонова.  

 

Міський голова повідомив про проблеми, пов’язані з будівництвом 

сміттєпереробного заводу в місті. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за реєстраційним № 3606 

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

15.02.2018 № 1442” за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3645 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1442” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.24. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 24 депутати, відсутні 19 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 
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Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу Новік Л.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Колодязній (біля будинку                     

№ 44)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2606. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування відносно проєкту 

рішення за реєстраційним № 2606. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення                                

за реєстраційним № 2606 “Про передачу Новік Л.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Колодязній (біля будинку № 44)” за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3646 “Про передачу Новік Л.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Колодязній (біля будинку № 44)” 

(додається). 

 

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

передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної ділянки біля 
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земельної ділянки по вул. Якуба Коласа, 25 (кадастровий номер 

3510100000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4107. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна), звернулась з 

проханням пояснити суть питання. 

 

О.Вовенко: 

Цей та наступні три проєкти рішень стосуються однієї родини та чотирьох 

земельних ділянок. Проєкт розроблений за мовчазною згодою, пройшов всі 

погодження, в тому числі погоджений профільною постійною комісією, та 

виноситься на розгляд міської ради. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Звертаю увагу депутатів, що за нашої каденції міською радою не 

приймались такі рішення. Хоча профільною комісією і розглядалося це 

питання, але залишається запитання, чому чотири земельні ділянки, 

розташовані поруч, надаються у власність за мовчазною згодою? 

Я не закликаю депутатів не підтримувати цей проєкт рішення, але 

пропоную задуматися, чому чотири земельні ділянки, розташовані поруч, 

надаються у власність за мовчазною згодою. 

 

А.Райкович: 

Чи є ще запитання? Немає.  

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Волчковій А.О. безоплатно у власність земельної ділянки між 

вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4108. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Волчкову В.О. безоплатно у власність земельної ділянки між 

вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4109. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Мерко Я.Р. безоплатно у власність земельної ділянки між                              

вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди (біля земельної 

ділянки з кадастровим номером 3510100000:48:413:0033)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4110. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Довбні В.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по вул. Симона Петлюри (біля будинку № 9-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3903. 



31 

 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутатки В.Яремчук повернутися до 

голосування відносно питання “Про передачу Довбні В.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Симона Петлюри (біля будинку № 9-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3903. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3944. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3647 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  
 

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

передачу ОСББ ‟Перемога - 24” земельної ділянки у постійне користування по 

просп. Перемоги, 24”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3830. 
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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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3648 “Про передачу ОСББ ‟Перемога - 24” 

земельної ділянки у постійне користування по просп. Перемоги, 24” 

(додається).  

 

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

передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній (біля 

будинку № 34)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4215. 

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” – 10. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну 

Лівітчук Ю.Я. цільового призначення земельної ділянки по вул. Олени 

Журливої, 18-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3867. 

 

О.Вовенко на прохання депутата М.Демченка детально пояснив                        

проєкт рішення. 

 

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” – 0, 

“не голосували” – 5. 

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

“Про зміну Грозан В.І. цільового призначення земельної ділянки                                       

по вул. Яновського, 1/10”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3852. 

 

О.Вовенко детально пояснив суть питання. 

 

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” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження Дризі В.В. проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Преображенській, 88-б”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4219. 

 

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

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

інтересів та повідомив, що не братиме участі у голосуванні (письмова заява 

додається). 

 

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” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3649 “Про затвердження Дризі В.В. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Преображенській, 88-б” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Безверхій С.О. дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля зупинки міського 

транспорту)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4216. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів пояснив, до якого територіального 

виборчого округу відноситься зазначена земельна ділянка. 

 

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” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ГУНП в Кіровоградській області проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній, 56”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4209. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3650 “Про затвердження ГУНП в 

Кіровоградській області проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 56” (додається).  
 

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

передачу ГУНП в Кіровоградській області у постійне користування земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4084. 

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” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3651 “Про передачу ГУНП в Кіровоградській 

області у постійне користування земельної ділянки по                                                 

просп. Інженерів, 1” (додається).  
 

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

затвердження ГУНП в Кіровоградській області технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок                           

по вул. Бєляєва, 17 та вул. Бобринецький шлях, 24”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4085. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3652 “Про затвердження ГУНП в 

Кіровоградській області технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по вул. Бєляєва, 17 та                                       

по вул. Бобринецький шлях, 24” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Регіональному сервісному центру МВС в Кіровоградській                        

області земельної ділянки по вул. Родниковій з кадастровим                                                     

№ 3510100000:19:200:0095”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4200. 

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” – 0. 
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Прийнято рішення № 3653 “Про передачу РСЦ ГСЦ МВС в 

Кіровоградській області (філія ГСЦ) земельної ділянки                                                          

по вул. Родниковій” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Дворцовій, 22-а, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4258. 

 

О.Вовенко на прохання депутатки В.Яремчук детально 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” – 9, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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 № 4048. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3654 “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 Матвієнко Л.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях (біля будинку                                 

№ 202/1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2847. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Галушкіна, 39”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3601. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Салганні піски (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:45:404:0090)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3696. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3655 “Про надання Нестеренку В.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        

по вул. Салганні піски” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Монастирному П.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку                       

№ 22, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3615. 

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” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по площі Дружби Народів (біля будинку № 7)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3232. 

 

С.Калапа, депутат міської ради (позафракційний), зауважив, що не 

ознайомлений з питанням. 

 

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” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Олеже Володимировичу Вовенку! 

Відпрацюйте це питання більш детально ‒ чи можливо збудувати на цій 

земельній ділянці. Після цього питання можна розглянути на наступних 

засіданнях сесії. Це учасник АТО. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Мартиненку А.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Архангельській, 2-д”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3074. 
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О.Вовенко пояснив, що у заявника є право власності на гараж. 

 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3656 “Про надання Мартиненку А.Л. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Архангельській, 2-д” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 7)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3359. 

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” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 11)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3916. 

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” – 2. 
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Прийнято рішення № 3657 “Про надання Грігорян Т.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній (біля будинку № 11)” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Жабо М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою                                     

щодо відведення земельної ділянки по бульвару Студентському (біля                              

будинку № 6/5)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3695. 

 

С.Калапа, депутат міської ради (позафракційний), зауважив, що не 

ознайомлений з питанням (земельна ділянка відноситься до виборчого округу 

депутата). 

 

А.Райкович: 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 9)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4140. 
 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується встановлення гаража на 

місці господарської споруди (сараю). Продемонстрував місце знаходження 

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” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутатки В.Яремчук повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4140. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

надання Крокоділенку В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній (навпроти будинку                        

№ 19 по вул. Академіка Тамма)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4247. 

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” – 3. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Бєлова повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4247. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Повторно ставлю на голосування питання “Про надання                                

Крокоділенку В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Курганній (навпроти будинку № 19 по 

вул. Академіка Тамма)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4247. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3658 “Про надання Крокоділенку В.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Курганній (навпроти будинку № 19 по вул. Академіка Тамма)” 

(додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Курганній (навпроти будинку № 19 по 

вул. Академіка Тамма)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4245. 

 

О.Вовенко пояснив, що це існуючий гараж. 

 

А.Райкович: 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3659 “Про надання Морозову В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Курганній (навпроти будинку № 19 по вул. Академіка Тамма)” 

(додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Цапенку В.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Курганній (навпроти будинку № 19 по 

вул. Академіка Тамма)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4246. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3660 “Про надання Цапенку В.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Курганній (навпроти будинку № 19 по вул. Академіка Тамма)” 

(додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 27,                                          

корп. 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3286. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується існуючого гаража. Звернув 

уважу, що заявник є учасником бойових дій. 

 

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” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 3286. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
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А.Райкович: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Лотицькому М.І. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 27, корп. 3)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3286. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

надання Шкоді С.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку                        

№ 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2713.  

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” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування відносно 

проєкту рішення за реєстраційним № 3286. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
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А.Райкович: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Лотицькому М.І. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 27, корп. 3)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3286. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3661 “Про надання Лотицькому М.І. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля будинку № 27, корп. 3)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Дриги повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення за реєстраційним № 2713. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Смірнову С.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3833.  

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

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

передачу Шарандак Н.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по вул. Олексія Єгорова, 13”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3837.  

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” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

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

просп. Перемоги (біля будинку № 6)” (учасник АТО). Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3362.  

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3662 “Про передачу Кучинському О.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

будинку № 6)” (додається).  

 

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

передачу Харченко З.Б. безоплатно у власність земельної ділянки по                                  

вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 7)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3854.  

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” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Штраховій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3793.  

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3663 “Про передачу Штраховій О.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                      

Корольова, 24-а” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Хмелю О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по вул. Вокзальній (біля будинку № 64-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3796. 

 

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. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 



48 

 

Прийнято рішення № 3664 “Про передачу Хмелю О.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64-а)” 

(додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Добровольському О.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Можайського (біля будинку № 6)”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 3795. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3665 “Про передачу Добровольському О.Г. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Можайського  

(біля будинку № 6)” (додається).  
 

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

передачу Лямзіній І.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                          

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3901. 

 

О.Вовенко проінформував, що земельна ділянка знаходиться на 

території гаражного кооперативу. 

 

А.Райкович: 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3666 “Про передачу Лямзіній І.А. безоплатно у 

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

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

передачу Чередніченко Г.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                 

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3792. 

 

О.Вовенко проінформував, що земельна ділянка знаходиться на 

території гаражного кооперативу. 

 

А.Райкович: 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3667 “Про передачу Чередніченко Г.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                        

Корольова, 24-а” (додається).  
 

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

передачу Поєдинок А.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Архітектора Паученка (біля будинку № 66)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3631.  

 

О.Вовенко проінформував, що заявником є дружина ветерана війни. 

Відповів на запитання депутатів. 

 

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” – 0, 

“не голосували” – 8. 

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

передачу Матвієнко І.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4012.  

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3668 “Про передачу Матвієнко І.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Івана Похитонова  

(біля будинку № 1-а)” (додається).  

 

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

відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3878.  

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3669 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 10.09.2019 

№ 2885”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4136.  

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” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3670 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 10.09.2019 № 2885” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 908”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 1784.  

 

О.Вовенко на прохання депутатів пояснив суть питання. 

 

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” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по просп. Університетському (біля будинку                       

№ 33)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2872.  
 

О.Вовенко на прохання депутатів 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” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

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

надання Гайдук Л.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля буд. 6, корп. 1)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4032.  

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” – 6. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутатки В.Яремчук повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4032. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про надання Гайдук Л.С. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля 

будинку № 6, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4032.  

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3671 “Про надання Гайдук Л.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пацаєва (біля будинку № 6, корп. 1)” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Черепенку М.Г. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 24, корп. 1)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4151.  

 

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. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3672 “Про передачу Черепенку М.Г. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку                     

№ 24, корп. 1)” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟АЛІОТ” дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Олександрійське шосе, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4274.  

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження ТОВ ‟Гранторг” проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  
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по вул. Мурманській, 5 (кадастровий № 3510166900:30:176:0012)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4350.  

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3673 “Про затвердження ТОВ ‟Гранторг” 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни                            

цільового призначення по вул. Мурманській, 5 (кадастровий                                       

№ 3510166900:30:176:0012)” (додається).  

 

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

затвердження ТОВ ‟Гранторг” проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Мурманській, 5 (кадастровий № 3510166900:30:176:0013)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4351.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3674 “Про затвердження ТОВ ‟Гранторг” 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни                     

цільового призначення по вул. Мурманській, 5 (кадастровий                                         

№ 3510166900:30:176:0013)” (додається).  
 

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

надання Петрушевському П.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 



55 

 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля 

будинку № 36)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3922.  

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3675 “Про надання Петрушевському П.Г. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 36)” (додається).

  

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

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

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 2)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3136.  

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3676 “Про надання Мнеці А.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 2)” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟Лоск-Сервіс” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Руслана  

Слободянюка, 211”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4178.  

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” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3677 “Про надання ТОВ ‟Лоск-Сервіс” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 211” (додається).  

 

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

передачу ПП ‟А ПЛЮС Я” в оренду земельної ділянки  

по вул. Андріївській, 2-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4311.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по тупику Рибальському”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3582.  

 

О.Вовенко пояснив, що заявником є учасник ООС (АТО). Відповів на 

запитання депутата М.Демченка. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), прокоментував, що не має зауважень до 

вищезазначеного проєкту 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” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування відносно проєкту 

рішення за реєстраційним № 3582. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
 

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

надання приватному підприємству ‟ТІТ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 2-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3750 (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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3678 “Про надання приватному підприємству            

‟ТІТ” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                                

по вул. Автолюбителів, 2-а” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по пров. Сибірському (напроти будинку № 1)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3905.  

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування відносно проєкту 

рішення за реєстраційним № 3905. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про надання Бабак Ю.В. дозволу на                     

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                             

по пров. Сибірському (напроти будинку № 1)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3905.  

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3679 “Про надання Бабак Ю.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Сибірському (напроти будинку № 1)” (додається). 

 

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

поновлення ПНВМП фірмі ‟ІНКОПМАРК” договору оренди землі  
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по вул. Великій Перспективній (між будинками № 17 та № 19)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4349.  

Міський голова пояснив проєкт рішення. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3680 “Про поновлення ПНВМП                                      

фірмі ‟ІНКОПМАРК” договору оренди землі по вул. Великій 

Перспективній (між будинками № 17 та № 19)” (додається).  
 

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

надання Митрофановій І.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 57)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3719 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко пояснив суть питання. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3681 “Про надання Митрофановій І.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя (біля будинку № 57)” (додається).  
 

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

припинення Терзовій Т.Л. права користування земельною ділянкою                                

по вул. Дніпровській, 93 та передачу її в оренду Терзову О.Д.”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4370. 
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Д.Терзов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), заявив про конфлікт інтересів 

та повідомив, що не братиме участі у голосуванні (письмова заява 

додається). 

 

А.Райкович: 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3682 “Про припинення Терзовій Т.Л. права 

користування земельною ділянкою по вул. Дніпровській, 93 та передачу 

її в оренду Терзову О.Д.” (додається).  

 

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

передачу Гончаровій Н.Г. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по пров. Алтайському”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4202. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив суть питання 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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3683 “Про передачу Гончаровій Н.Г. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Алтайському” 

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

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

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по                      

вул. Вокзальній, 33-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4214. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

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

набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4371. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟Депот Нафтаком” в оренду земельної ділянки по                      

просп. Промисловому, 9-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4272. 

 

О.Вовенко пояснив суть питання. 

 

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” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟Катков К” в оренду земельної ділянки по                                                      

просп. Промисловому, 9-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4273. 

 

О.Артюх, депутат міської ради (позафракційний), пояснив, що питання 

узгоджено, та звернувся до депутатів 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” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                  

від 05.06.2018 № 1720”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4388.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив суть питання. 

 

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” – 4. 
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Прийнято рішення № 3684 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 05.06.2018 № 1720” (додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 6/3”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4054. 

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” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

передачу у власність Драгомирецькому Є.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Верхньовеселому (напроти будинків № 30-а, 32-а)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4303. 

 

О.Вовенко пояснив, що заявник є учасником ООС (АТО). 

 

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” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3685 “Про передачу                                    

Драгомирецькому Є.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                                                              

пров. Верхньовеселому (напроти будинків № 30-а, 32-а)” (додається). 
 

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

затвердження земельної ділянки по просп. Перемоги, 12, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3872. 
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О.Вовенко: 

Пропонується внести зміни до проєкту рішення, а саме площу земельної 

ділянки ‟200 кв. м” замінити на ‟130 кв. м”. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив підстави для внесення 

змін до проєкту рішення за реєстраційним № 3872. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому зі 

змінами. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3686 “Про затвердження земельної ділянки по 

просп. Перемоги, 12, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається).  
 

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

надання ТОВ ‟АЛЬФА ГРАУНД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Яновського, 65/52”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4220. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.02.2018                   

№ 1546”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4392. 

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” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Смірнова повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4392. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про внесення змін до рішення Міської ради                    

міста Кропивницького від 20.02.2018 № 1546”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4392. 

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” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Тригорлому С.С. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 55)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3855. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

 



66 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3687 “Про передачу Тригорлому С.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля 

будинку № 55)” (додається).  
 

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

надання Коваленко Н.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній  

(біля будинку № 11/11, корп. 6)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4322. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3688 “ Про надання Коваленко Н.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній (біля будинку № 11/11, корп. 6)” (додається).

  

 

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

продаж приватному підприємству приватній виробничій фірмі ‟Ацинус” 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній, 63”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4460. 

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” – 1. 
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Прийнято рішення № 3689 “Про продаж приватному підприємству 

приватній виробничій фірмі ‟Ацинус” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій                        

Перспективній, 63” (додається).  

 

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

надання КП ‟Управління будинками МРМК” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 50”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4276. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3690 “Про надання КП ‟Управління 

будинками МРМК” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 50” 

(додається).  
 

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

надання КП ‟ЖЕО № 2” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській, 56”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4277. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3691 “Про надання КП ‟ЖЕО № 2” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Михайлівській, 56” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 18.08.2020 № 3392”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4409. 

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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3692 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3392” (додається).  
 

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

затвердження Фьодорову А.С. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по пров. Вузькому, 6”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4234. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3693 “Про затвердження Фьодорову А.С. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по пров. Вузькому, 6” (додається).  
 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член 

депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

У мене не працює картка для голосування. 

 

А.Райкович: 

Прошу працівників допомогти депутатові.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОСББ ‟Рідний дім 30” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по                                        
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вул. Волкова, 30”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4305 

(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” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3694 “Про надання ОСББ ‟Рідний дім 30” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Волкова, 30” (додається).  
 

В.Смірнов, депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ): 

Шановні колеги! 

Враховуючи, що у депутата М.Демченка не спрацювала картка для 

голосування, прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення 

міської ради за реєстраційним № 4392.  

 

В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Пропоную повернутись до голосування відносно цього питання після 

розгляду всіх питань, включених до порядку денного.  

 

А.Райкович: 

Приймається пропозиція. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОСББ ‟Переможець 21” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по 

вул. Генерала Жадова, 21 (корп. 2, 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним                           

№ 4306 (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” – 1. 
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Прийнято рішення № 3695 “Про надання ОСББ ‟Переможець 21” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Генерала Жадова, 21 (корп. 2, 3)” 

(додається).  
 

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

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

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3840. 
 

О.Вовенко пояснив місце розташування земельної ділянки. На зауваження 

депутата Р.Розгачова проінформував, що графічні матеріали до проєкту 

рішення відсутні, оскільки питання включено до порядку денного двадцять 

другої сесії міської ради на початку четвертого засідання. 

 

А.Райкович: 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Журилу І.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                               

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4238. 

 

О.Вовенко відповів на запитання депутата М.Демченка. 

 

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” – 10. 

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

передачу Богушевському В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3983. 

 

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

заявником є учасник війни в Афганістані, особа з ІІ групою інвалідності. 

 

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” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3696 “Про передачу Богушевському В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

будинку № 20, корп. 1)” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2016 № 680”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3943. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3697 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17.11.2016 № 680” (додається).  

 

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

передачу ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної ділянки в оренду по                           

вул. Лавандовій, 27-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4407. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 32,                

корп. 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3647. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3698 “Про надання Михайлову В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (біля будинку № 32, корп. 3)” (додається).  

 

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

перейменування вулиці Декабристів”. Проєкт рішення за реєстраційним                               

№ 4372. Доповідач А.Назарець ‒ начальник управління культури і туризму 

міської ради. 

 

Шановні колеги! 

Топонімічною комісією погоджено рішення про перейменування вулиці 

Декабристів на вулицю Володимира Панченка. 

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” – 3. 
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Прийнято рішення № 3699 “Про перейменування вулиці 

Декабристів” (додається).  
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4172. 

 

О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується затвердження 

технічних документацій на земельні ділянки під майном. На прохання 

депутата М.Демченка зачитав адреси земельних ділянок, зазначені у проєкті 

рішення. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), висловив зауваження відносно                                       

пункту 10 проєкту рішення. Запропонував прийняти проєкт рішення за 

виключенням цього пункту. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому з 

урахуванням пропозиції депутата М.Демченка. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3700 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

надання КП ‟Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та обслуговування скверу ‟Молодіжний”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4469. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3701 “Про надання КП ‟Благоустрій” Міської 

ради міста Кропивницького” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

обслуговування скверу ‟Молодіжний” (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) на розі 

вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та включення до Переліку 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3219. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3702 “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” (додається).  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Смірнова повернутися до 

голосування відносно питання “Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 20.02.2018 № 1546”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4392. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
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А.Табалов, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

До мене на особистому прийомі звертались громадяни, учасники                           

ООС (АТО). Питання стосується встановлення гаражів. Дуже довго це 

питання вирішувалось. Зараз досягнуто компромісу.  

Пропоную повернутися до голосування відносно проєктів рішень міської 

ради за реєстраційними № 3840, 4238.  

Секретар міської ради на прохання депутата Р.Розгачова пояснив місце 

розташування земельних ділянок та зазначив, що це вільні земельні ділянки. 

 

О.Вовенко пояснив, що управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради не встигло підготувати 

графічні матеріали до зазначеного проєкту рішення, оскільки його було 

внесено до порядку денного двадцять другої сесії з голосу на початку 

четвертого засідання.  

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, членкиня 

міжфракційного депутатського об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутись до голосування відносно проєкту рішення № 4140 

“Про надання Стоєвій Г.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 9)”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутатки В.Яремчук повернутися до 

голосування відносно питання “Про надання Стоєвій Г.Ф. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                               

по вул. Шульгиних (біля будинку № 9)”. Проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 4140. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про надання Стоєвій Г.Ф. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних 

(біля будинку № 9)”. 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3703 “Про надання Стоєвій Г.Ф. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (біля будинку № 9)” (додається).  
 

І.Голофаєв, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутись до голосування відносно проєкту рішення № 3436 

“Про передачу Содоль Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки на 

перехресті вулиць Андріївської та Биковської”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата І.Голофаєва повернутися до 

голосування відносно питання “Про передачу Содоль Д.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та Биковської”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3436. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про передачу Содоль Д.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та Биковської”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3436. 

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” – 1. 
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Прийнято рішення № 3704 “Про передачу Содоль Д.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та 

Верхньої Биковської” (додається).  
 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член 

депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Згідно з вимогами Регламенту зараз Ви маєте оголосити перерву. Щоб 

продовжити роботу без перерви, необхідно проголосувати. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію щодо продовження роботи 

четвертого засідання двадцять другої сесії без перерви (процедурне рішення). 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Хотів би встановити справедливість у питанні, яке стосується спроб 

побудувати газову автозаправну станцію по вулиці Волкова. Міською радою 

розглядався проєкт рішення № 3294 ‟Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку 

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

який не отримав підтримки та не набрав необхідної кількості голосів.  

Я детально проаналізував ситуацію. Можу сказати, що спроби 

побудувати там АЗС та затвердити технічну документацію є незаконними. 

Відповідно до плану зонування території міста зазначена земельна ділянка 

відноситься до зони резерву промислових та комунальних територій В-6. 

Будівництво автозаправної станції на цій території не відноситься до 

переважних та супутніх видів забудови. Для цього треба отримати 

спеціальний дозвіл на підставі розроблення детального плану території. Цього 

не було зроблено. 

Тому є всі законні підстави, щоб відмовити у затвердженні проєкту 

землеустрою зазначеної земельної ділянки на підставі того, що він був 

розроблений з порушенням вимог чинного законодавства. 
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Я підготував проєкт рішення міської ради ‟Про відмову у затвердженні 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014)”.  

Пропоную включити це питання до порядку денного двадцять другої сесії 

міської ради та не допустити будівництва АЗС поруч із житловою зоною. 

Далі депутат О.Цертій зачитав проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про відмову у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                        

по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                                                                  

№ 3510100000:41:342:0014)”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Розглядаємо по суті питання “Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014)”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера.  

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3705 “Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014)”. 

(додається).  
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А.Табалов, секретар міської ради, звернувся до депутатів з проханням 

підтримати пропозицію повернутися до голосування відносно проєктів 

рішень за реєстраційними № 3840, 4238. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування відносно питання ‟Про 

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

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

Проєкт рішення за реєстраційними № 3840. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), висловив думку, що при розгляді питань, які 

стосуються учасників ООС (АТО), не можна ігнорувати думку громади, яка 

проти встановлення на цій території гаражів. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував, щоб депутати 

визначилися відносно запропонованого на їх розгляд проєкту рішення шляхом 

голосування. 

 

М.Демченко запропонував перенести розгляд проєкту рішення за 

реєстраційним № 3840 та погодити це питання з громадою.  

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата М.Демченка перенести розгляд 

проєкту рішення за реєстраційним № 3840 та доопрацювати. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
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О.Вовенко пояснив розташування земельних ділянок, зазначених у 

проєктах рішень за реєстраційними № 3840, 4238. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Вовку О.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 20)”. Проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 3840. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3706 “Про надання Вовку О.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 20)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція повернутися до голосування відносно проєкту 

рішення за реєстраційним № 4238 ‟Про передачу Журилу І.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Хто за 

цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 4407 ‟Про передачу ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної 

ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата В.Шутки повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4407 ‟Про передачу                                                    

ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної ділянки в оренду по  вул. Лавандовій, 27-а”. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про передачу ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної 

ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4407. 

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” – 4. 

Не прийнято. 

 

В.Зайченко, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 2872 ‟Про надання Мостіпану М.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                        

по просп. Університетському (біля будинку № 33)”. Питання стосується 

людини з інвалідністю. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата В.Зайченка повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 2872 ‟Про надання 

Мостіпану М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Університетському (біля будинку № 33)”. Хто за 

цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

В.Зайченко: 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 3915 ‟Про надання Гайдуку Д.Л. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля 

будинку № 6, корп. 1)”. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата В.Зайченка повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 3915 ‟Про надання 

Гайдуку Д.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 6, корп. 1)”. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

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

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 3644 ‟Про надання Ткаченко А.П. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля будинку № 22)”. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата В.Дриги повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення за реєстраційним № 3644 ‟Про надання                       

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

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22)”. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 4238 ‟Про передачу Журилу І.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

надало документацію. Це існуючий гараж. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата Р.Розгачова повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4238 ‟Про 

передачу Журилу І.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                               

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Розглядаємо питання ‟Про передачу Журилу І.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4238. 

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” – 2. 
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Прийнято рішення № 3707 “Про передачу Журилу І.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)” 

(додається).  
 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Ми повернулися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 4407 ‟Про передачу ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної 

ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. Прошу повторно поставити це 

питання на голосування. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Бєлова поставити на голосування 

проєкт рішення за реєстраційним № 4407 ‟Про передачу                                                         

ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” земельної ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а”. 

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

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3708 “Про передачу ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” в 

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

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

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

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 3644 ‟Про надання Ткаченко А.П. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля будинку № 22)”. Питання стосується учасника війни в 

Афганістані, особи з інвалідністю ІІ групи. Для людини була винайдена 

земельна ділянка, не розташована у дворі житлового будинку. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Дриги повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення за реєстраційним № 3644 ‟Про надання                                      

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

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22)”. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про надання Ткаченку А.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                 

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

№ 3644. 

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 № 3709 “Про надання Ткаченку А.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22)” (додається).  
 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановні депутати! 

На минулому засіданні двадцять другої сесії міської ради не вистачило 

одного голосу для прийняття рішення відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 2910 ‟Про надання Гуцу М.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шевченка                  

(у дворі будинку № 26)”. Сім’я має дитину з інвалідністю. Прошу повернутися 

до голосування щодо цього питання. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 2910 ‟Про надання 

Гуцу М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)”. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо 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. 

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 № 3710 “Про надання Гуцу М.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

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

В.Смірнов, депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 4392 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницький від 20.02.2018 № 1546” щодо уточнення назви релігійної 

організації. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Смірнова повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4392 ‟Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.02.2018                    

№ 1546”. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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А.Райкович: 
Розглядаємо питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20.02.2018 № 1546”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 4392. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3711 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 20.02.2018 № 1546” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Питання, включені до порядку денного двадцять другої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу. 

 

Двадцять друга сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 


