
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  5 

третьої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

від 25 березня 2021 року  м. Кропивницький 

  

Райкович А.П., міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, представники громади, журналісти! 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На третю сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 30 депутатів. 

Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

Третю сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Райкович А.П. повідомив, що 24 березня 2021 року кропивничани 

прощалися з солдатом Збройних Сил України Кирилом Биковським, який 

загинув у зоні проведення операції Об’єднаних сил біля населеного пункту 

Шуми Донецької області. Висловив щирі співчуття рідним і близьким та 

запропонував вшанувати пам’ять загиблого хвилиною мовчання. 

 

Відповідно до вимог Регламенту міської ради міський голова надав слово 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

 

Митрофаненку Ю.С., який звернувся до депутатів з проханням 

підтримати доопрацьований проєкт рішення міської ради № 206 ‟Про 

найменування вулиць” в частині найменування вулиці між вулицями 

Бобринецький шлях та Салганні піски на честь Дона Амінадо. Надав 

історичну довідку щодо особистості Дона Амінадо, справжнє ім’я якого ‒ 

Амінодав Петрович Шполянський. 
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Кубі С.І., який порушив питання щодо обмеження міською комісією з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прав 

пільговиків на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Пояснив 

наслідки, спричинені рішенням комісії. Зауважив, що це рішення було 

оскаржено в судовому порядку. Запропонував депутатам вжити заходів 

реагування з метою недопущення таких дій в подальшому та розглянути 

питання про доцільність перебування на посадах винних осіб. Відзначив, що 

мешканці міста не повинні платити заробітну плату посадовим особам, які 

порушують їх права. Звернувся з проханням на третій сесії міської ради 

вирішити питання та прийняти рішення, згідно з яким накладення будь-яких 

обтяжень на громадян мають узгоджуватися з керівниками депутатських 

фракцій.  
 

Міський голова пояснив, що обмеження щодо пільгового проїзду у 

громадському транспорті для окремих категорій громадян стосувалося лише 

комунального підприємства та було спричинено недостатньою кількістю 

одиниць транспорту і певними елементами ‟блокади” з боку приватного 

сегменту економіки. Підкреслив, що питання щодо введення обмежень для 

певних категорій громадян узгоджувалося з керівниками фракцій та мало 

об’єктивні підстави. 

Доручив заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Вергуну О.С. та Головному управлінню житлово-комунального 

господарства міської ради створити комісію, до складу якої включити 

депутатів міської ради (за згодою), і дати оцінку діям міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

Сінченку Д.В., який закликав депутатів на третій сесії міської ради 

розглянути та підтримати звернення до Голови Верховної Ради та 

Генерального прокурора України стосовно створення тимчасової слідчої 

комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуванням справи  

щодо вбивства Павла Шеремета, ініційоване Кропивницьким осередком Руху 

Опору Капітуляції. Зачитав текст звернення та передав його міському голові. 

Пояснив, що аналогічні звернення були підтримані іншими міськими радами. 

 

Шульзі В.Т., який звернувся до депутатів з проханням посприяти у 

популяризації та розвитку фізичної культури і спорту у місті, відновленні 

спортивних майданчиків та допомогти у вирішенні питання приватизації 

земельної ділянки для створення спортивної бази, де молодь мала б змогу 

безкоштовно займатись спортом. 

 

Крившенку А.В., який звернувся до депутатів міської ради з проханням 

відтермінувати розгляд проєкту рішення міської ради № 4176                                 

‟Про передачу Лунгулу О.В. та Загоровському Д.О. в оренду земельної ділянки 

по вул. Мурманській, 41-д” до винесення судового рішення щодо законності 

отримання відповідних документів вищезазначеними особами.                              
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Пояснив ситуацію, що склалась навколо земельної ділянки по 

вул. Мурманській, 41-д. Відзначив, що питання є непростим та потребує 

вивчення. Припустив, що проєкт рішення міської ради № 4176 не відповідає 

чинному законодавству та носить протиправний характер.  

 

Лунгулу О.В., який не погодився з виступом Крившенка А.В. відносно   

передачі в оренду земельної ділянки по вул. Мурманській, 41-д. Пояснив 

бачення ситуації зі свого боку, спираючись на наявні документи.  

 

Відповідно до вимог статті 32 Регламенту Кропивницької міської ради 

восьмого скликання міський голова запропонував оголосити депутатські 

запитання, заяви і оголошення. 

 

Райкович А.П. зачитав повідомлення, які надійшли на адресу міської ради, 

(додаються):  

1) Про створення депутатської фракції місцевої організації політичної 

партії ‟Перспектива міста”. 

2) Про створення депутатської групи ‟Міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості” Кропивницької міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі третьої сесії міської ради беруть участь: 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Стецюк В.Н. ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Гудіма А.М. ‒ начальник Кропивницького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області; 

Ізотов В.А. ‒ керівник Кропивницької окружної прокуратури 

Кіровоградської області. 
 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії з 

питань житлово-комунального господарства та транспорту Рубана В.В. Хто за 

цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
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Прошу Василя Володимировича зайняти місце у президії. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного третьої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, який складається з 34 загальних 

та 168 земельних питань. 

Крім того, вчора на погоджувальній раді з керівниками депутатських 

фракцій, головами постійних комісій було погоджено пропозицію голови 

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності Яремчук В.С. включити до порядку денного третьої 

сесії міської ради 5 додаткових питань: 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, 

що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23  

(проєкт рішення № 291). 

2. Про надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення парку ‟Молодіжний” (проєкт рішення № 267). 

3. Про надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення скверу ‟Фонтанний” (проєкт рішення № 268). 

4. Про надання КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по площі Героїв Майдану 

(проєкт рішення № 269). 

5. Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННЮ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА дозволу на проведення інвентаризації 

земель по вул. Васнецова, 8 (проєкт рішення № 4275). 

Матеріали вам роздано.  

Пропоную взяти проєкт порядку денного третьої сесії міської ради за 

основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного третьої 

сесії міської ради питання ‟Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади 

цілісного комплексу будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, 
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вул. Дарвіна, 23”. Проєкт рішення за реєстраційним № 291. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного третьої 

сесії міської ради питання ‟Про надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької 

міської ради” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення парку ‟Молодіжний”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 267. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного третьої 

сесії міської ради питання ‟Про надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької 

міської ради” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення скверу ‟Фонтанний”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 268. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного третьої 

сесії міської ради питання ‟Про надання КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

площі Героїв Майдану”. Проєкт рішення за реєстраційним № 269. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного третьої 

сесії міської ради питання ‟Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ 

РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Васнецова, 8”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4275 (доопрацьований). Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Враховуючи виступи громади щодо проєкту рішення за реєстраційним  

№ 4176 ‟Про передачу Лунгулу О.В. та Загоровському Д.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Мурманській, 41-д”, пропоную виключити з порядку денного 

третьої сесії міської ради це питання. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт порядку денного 

третьої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання в цілому з 

урахуванням внесених змін та доповнень. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 164 “Про затвердження порядку денного 

третьої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання порядку денного – ‟Про депутатські запити депутатів 

міської ради”.  

На адресу міської ради надійшов один депутатський запит від депутатки 

міської ради Романескул І.В., яка виявила бажання самостійно його оголосити. 

Прошу Ірину Володимирівну зачитати запит та проєкт рішення. 

 

Романескул І.В., депутатка міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосила депутатський запит 

щодо передбачення коштів на ремонт ліфта по вул. Полтавській, 32 

в І півріччі 2021 року (додається) та зачитала проєкт рішення. 

Проінформувала, що згідно з відповіддю Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради на депутатське звернення вартість 

ремонту вищезазначеного об’єкта становить 1,200 млн грн, з яких необхідно 

винайти 400,0 тис. грн.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Кропивницької міської ради Романескул І.В. Прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 165 “Про депутатський запит депутата 

Кропивницької міської ради Романескул І.В.” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Олександре Сергійовичу Вергун! 

Прошу поглиблено вивчити питання, розглянути його на засіданні 

профільної постійної комісії та надати вичерпну відповідь. Враховуючи, що 

депутатський запит підтримано міською радою, необхідно внести пункт щодо 

ремонту об’єкта до галузевої програми, вишукати можливість фінансування 

для проведення відновлювальних робіт. 
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Шановні колеги! 

Чи є ще депутатські запити? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Прошу погодити черговість розгляду питань у порядку денному: основні, 

додаткові, щодо регулювання земельних відносин. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

інформацію керівника Кропивницької окружної прокуратури                           

Кіровоградської області про результати діяльності на території міста                  

протягом 2020 року”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач 

Ізотов В.А. ‒ керівник Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської 

області. 

 

Ізотов В.А. зачитав інформацію Кропивницької окружної прокуратури 

Кіровоградської області про результати діяльності на території міста                  

протягом 2020 року (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную інформацію керівника Кропивницької окружної прокуратури                           

Кіровоградської області про результати діяльності на території міста                  

протягом 2020 року взяти до відома. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 166 “Про інформацію керівника 

Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області про 

результати діяльності на території міста протягом 2020 року” (додається). 

 

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

“Про звіт начальника Кропивницького районного управління поліції  
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ГУНП в Кіровоградській області перед населенням за 2020 рік”. Проєкт 

рішення без реєстраційного номера. Доповідач Гудіма А.М. ‒ начальник 

Кропивницького районного управління поліції Головного Управління 

національної поліції в Кіровоградській області. 

 

Гудіма А.М. проінформував про роботу Кропивницького районного 

управління поліції в Кіровоградській області перед населенням за 2020 рік. 

Доповідь супроводжувалася демонстрацією слайдів.  

Відповів на запитання депутата Коси С.А. по суті озвученої інформації 

щодо повноважень патрульної поліції. 

 

Міський голова запропонував запросити на наступну сесію міської ради 

начальника управління патрульної поліції в Кіровоградській області 

Цюцюру А.І. зі звітом щодо діяльності патрульної поліції на території міста 

протягом 2020 року. 

 

Гудіма А.М. відповів на запитання депутатів Ковальової-Алокілі О.А., 

Артюха О.І., Шамардіної К.О. 

Зупинився на обговоренні проблемних питань щодо запобігання 

розповсюдженню та збуту наркотичних та психотропних речовин у місті. 

Наголосив, що будь-яка особа може анонімно повідомляти органи поліції про 

відомі факти вживання або розповсюдження таких речовин. 

 

Міський голова додав, що міська рада вивчає досвід інших міст, зокрема 

міста Харкова, щодо запобігання розповсюдженню та збуту наркотичних та 

психотропних речовин. Буде створений Тelegram-канал, за допомогою якого 

мешканці анонімно зможуть інформувати поліцію щодо виявлення джерел і 

каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів або осіб, які беруть участь в цьому. 

 

Гудіма А.М. відповів на запитання депутата Цертія О.М. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную звіт начальника Кропивницького районного управління 

поліції ГУНП в Кіровоградській області перед населенням за 2020 рік взяти до 

відома. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 167 “Про звіт начальника Кропивницького 

районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перед 

населенням за 2020 рік” (додається).  

  

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

обсяги і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою 

Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам восьмого 

скликання та їх виконавчим органам”. Проєкт рішення за реєстраційним                            

№ 256.  

Доповідач Колюка О.С. ‒ секретар міської ради; 

співдоповідачі: 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради, 

Стецюк В.Н. ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому ради. 

 

Колюка О.С. пояснив, що проєкт рішення № 256 розроблявся спільно з 

представниками районних у місті рад, тому обсяги і межі повноважень, які 

пропонується визначити Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання, узгоджені та виважені. 

Зупинився на ключових відмінностях від раніше затверджених обсягів і меж 

повноважень. Відзначив, що депутати районних у місті рад погодили 

делеговані їм повноваження та прийняли відповідні рішення на сесіях. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 256 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 168 “Про обсяги і межі повноважень, які 

визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній 

районним у місті Кропивницькому радам восьмого скликання та їх 

виконавчим органам” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2020 рік”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 197 (доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ 

начальник фінансового управління міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 197 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 169 “Про затвердження звіту про виконання 

бюджету міста за 2020 рік” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 182 

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

управління міської ради. 
 

Бочкова Л.Т. пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 182. Відзначила, що депутатам роздано пояснювальну записку та 

порівняльну таблицю до проєкту рішення.  

 

Бірець Д.М., депутат міської ради (голова депутатської фракції 

політичної партії ‟Пропозиція”), як голова постійної комісії міської ради з 

питань бюджету та податкової політики повідомив, що 18.03.2021 надійшло 

повторне звернення від керівника ГУНП в Кіровоградській області з 

проханням перерозподілити видатки на придбання поліцейського автомобіля, 

а саме зменшити видатки загального фонду бюджету на 29 137,0 грн                          

та збільшити видатки спеціального фонду бюджету на 29 137,0 грн. 

Запропонував внести відповідні зміни до доопрацьованого проєкту                         

рішення № 182. 

 

Міський голова відповів на запитання депутата Колісніченка Р.М. щодо 

ремонту вулиці Вокзальної.  
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 182 в 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 170 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік” (додається).

  

Міський голова надав слово секретарю міської ради Колюці О.С. для 

оголошення. 

 

Колюка О.С., відповідно до пункту 2.6. Положення про постійні комісії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, оголосив рішення постійної 

комісії з питань екології, земельних відносин та комунальної власності про 

обрання заступника та секретаря комісії. 

Секретар міської ради зосередив увагу присутніх, що відповідно до 

статті 45 Закону України ‟Про запобігання корупції”, частини третьої 

статті 8 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад” депутати 

зобов’язані в термін до 01.04.2021 подати декларацію про майновий стан за 

звітний 2020 рік шляхом заповнення форми Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, на офіційному порталі Національного агентства з питань 

запобігання корупції (НАЗК). Пояснив, що з більш детальною інформацією та 

роз’ясненнями щодо заповнення декларації можна ознайомитися на 

офіційному порталі НАЗК за посиланням: https://nazk.gov.ua/. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.28. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

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

щодо здійснення державної регуляторної політики у 2020 році”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 200.  

Доповідач Райкович А.П. ‒ міський голова; 
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співдоповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 200 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 171 “Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної політики у 2020 році” (додається).  
 

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

надання у 2021 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів”. Проєкт рішення за реєстраційним № 177. Доповідач  

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

торгівлі та інвестицій – начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 177 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 172 “Про надання у 2021 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів документів” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів розвитку  

на 2022 і 2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 12 

(доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. ‒ директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Рахуба Н.А. відповіла на запитання депутатки Ткаченко О.В. 

 



14 
 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 12 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 173 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік 

та основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

спрямування коштів з місцевого бюджету на придбання жилого приміщення 

(квартири) багатодітній сім’ї, в якій одночасно народилося четверо дітей”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 252 (доопрацьований). Доповідач 

Гурський В.В. ‒ начальник управління молоді та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 252 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 174 “Про спрямування коштів з місцевого 

бюджету на придбання жилого приміщення (квартири) багатодітній сім’ї, 

в якій одночасно народилося четверо дітей” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Кропивницької міської ради до Кіровоградської обласної 

ради про виділення додаткових коштів”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 266 (доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління 

освіти міської ради. 

 

Костенко Л.Д. пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 266. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 266 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 175 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Кіровоградської обласної ради про виділення додаткових 

коштів” (додається).  

 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 02.02.2021 № 47”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 255 Доповідач Масло Л.Я. ‒ начальник 

управління апарату міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 255 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 176 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 02.02.2021 № 47” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону України ‟Про 

адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 100. Доповідач Нікітенко О.В. ‒ директор департаменту 

надання адміністративних послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 100 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 177 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги” 

на 2019-2021 роки” (додається).  

 

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

звільнення у 2021 році вихованців КЗ ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Міської 

ради міста Кропивницького” від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 101 (доопрацьований). Доповідач 

Нікітенко О.В. ‒ директор департаменту надання адміністративних послуг 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 101 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 178 “Про звільнення у 2021 році вихованців                         

КЗ ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Міської ради міста Кропивницького” 

від сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення у 2021 році окремих категорій осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади”. Проєкт рішення за реєстраційним № 180. 

Доповідач Нікітенко О.В. ‒ директор департаменту надання адміністративних 

послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 180 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 179 “Про звільнення у 2021 році окремих 

категорій осіб від оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 16 грудня 2020 року № 29 ‟Про затвердження Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі ‟Прозорий офіс” міста Кропивницького”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 183. Доповідач Нікітенко О.В. ‒ директор 

департаменту надання адміністративних послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 183 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 180 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 16 грудня 2020 року № 29 ‟Про 

затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг у 

форматі ‟Прозорий офіс” міста Кропивницького” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3107                     

‟Про затвердження Міської Програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 157. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник управління з 

питань захисту прав дітей міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 157 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 181 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3107 ‟Про затвердження Міської 

Програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2020-2022 роки” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 05 червня 2018 року № 1690 ‟Про 

реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 159. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ начальник управління 

з питань захисту прав дітей міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 159 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 182 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 05 червня 2018 року № 1690 ‟Про реорганізацію виконавчого 

органу та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 29 липня 2014 року № 3263” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положень про відзнаки Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету”. Проєкт рішення за реєстраційним № 199. Доповідач 

Магер Н.І. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 199 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 183 “Про затвердження Положень про відзнаки 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького матеріальних активів, які 

перебувають на балансі Новенської селищної ради”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 201 (доопрацьований). Доповідач Глушаєва І.М. ‒ начальник 

відділу з питань інфраструктури Новенського старостинського округу міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти допрацьований проєкт рішення № 201 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 184 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького матеріальних активів, які перебувають на балансі 

Новенської селищної ради” (додається).  

 

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

внесення змін та доповнення до рішення Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 

місті Кропивницькому на 2021-2025 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 181 (доопрацьований). Доповідач Яндович Ю.В. ‒ заступник начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 181 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 185 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про 

затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 

2021-2025 роки” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3130               

‟Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 184. Доповідач Краснокутський О.В. ‒ директор міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 184 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 186 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3130 ‟Про затвердження Програми 

соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді  

м. Кропивницького на 2020-2022 роки” (додається).  
 

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

перейменування Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та затвердження Положення”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 185 (доопрацьований). Доповідач Краснокутський О.В. ‒ 

директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 185 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 187 “Про перейменування Кропивницького 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

затвердження Положення” (додається).  

 

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

встановлення граничної чисельності працівників Кропивницького міського 

центру соціальних служб”. Проєкт рішення за реєстраційним № 203. 
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Доповідач Краснокутський О.В. ‒ директор міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Краснокутський О.В. озвучив рекомендацію постійної комісії міської 

ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної політики, культури та 

спорту опрацювати питання щодо оптимальної чисельності працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб. Відзначив, що постійна 

комісія міської ради з питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини, 

депутатської етики та регламенту рекомендувала встановити граничну 

чисельність працівників центру у кількості 38 осіб.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 203 в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань місцевого 

самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та регламенту. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 188 “Про встановлення граничної чисельності 

працівників Кропивницького міського центру соціальних служб” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

здійснення виплат одноразової адресної грошової допомоги за 2020 рік”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 196. Доповідач Вовк Ю.М. ‒                                    

в.о. директора департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 196 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 189 “Про здійснення виплат одноразової 

адресної грошової допомоги за 2020 рік” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на приєднання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 198 

(доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ в.о. директора департаменту 

соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 198 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 190 “Про надання дозволу на приєднання” 

(додається).  

 

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

затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 254. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ в.о. директора 

департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 254 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 191 “Про затвердження складу комісії з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького” (додається).  
 

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

найменування вулиць і провулків у Кіровоградському міському товаристві 

садоводів-любителів ‟Будівельник”. Проєкт рішення за реєстраційним № 204. 

Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління культури і туризму міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 204 за основу і в 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 192 “Про найменування вулиць і  

провулків у Кіровоградському міському товаристві садоводів-любителів 

‟Будівельник” (додається).  

 

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

найменування вулиць і провулків в ГО ‟Садівниче товариство ‟Восход”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 205. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ 

начальник управління культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 205 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 193 “Про найменування вулиць і провулків                            

в ГО ‟Садівниче товариство ‟Восход” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

найменування вулиць”. Проєкт рішення за реєстраційним № 206 

(доопрацьований). Доповідач Назарець А.Ф. ‒ начальник управління культури 

і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 206 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 194 “Про найменування вулиць” (додається).
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року 

№ 3128 ‟Про затвердження Програми управління комунальним майном 

на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 207. Доповідач 

Пасенко А.С. ‒ начальник управління комунальної власності міської ради. 

 

Пасенко А.С. за дорученням постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності зачитала  

пояснювальну записку до проєкту рішення № 207, роздану депутатам перед 

початком сесійного засідання, та зосередила увагу на уточнених розрахунках 

вартості робіт із заміни двох ліфтів та ремонту частини приміщень міської 

ради. Запропонувала внести зміни до проєкту рішення № 207 відповідно до 

уточнених розрахунків. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 207 в 

цілому з урахуванням змін, зазначених у пояснювальній записці. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 195 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3128 ‟Про затвердження 

Програми управління комунальним майном на 2020-2022 роки” 

(додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 93  

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 253. 

Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами міської 

ради. 

 

Шишко О.М. відзначив, що необхідно внести зміни до проєкту рішення                                 

№ 253 у відповідності до рішення міської ради № 170 “Про внесення змін до 

рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про 

бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік”. 
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Міський голова наголосив на важливості ґрунтовної підготовки 

виконавчими органами питань, які виносяться на розгляд міської ради. 

Підкреслив, що у проєктах рішень всі зміни мають бути максимально 

враховані.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 253 в цілому зі 

змінами. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 196 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 93 ‟Про затвердження Міської  

програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” 

на 2021-2023 роки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перейменування управління містобудування та архітектури та затвердження 

Положення про управління містобудування та архітектури Кропивницької 

міської ради в новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 265. 

Доповідач Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 265 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 197 “Про перейменування управління 

містобудування та архітектури та затвердження Положення про 

управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради в 

новій редакції” (додається).  

 

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

за 2020 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів місцевого 
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значення на 2018-2020 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 99. 

Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 99 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 198 “Про звіт за 2020 рік щодо  

виконання Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2018-2020 роки” (додається).  

 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади цілісного комплексу будівель, 

що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 291.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 291 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 199 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади цілісного комплексу будівель, що знаходиться за 

адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 23” (додається).  

 

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

надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення парку ‟Молодіжний”. Проєкт рішення за реєстраційним № 267.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 267 за основу і в 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 200 “Про надання КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення парку 

‟Молодіжний” (додається).  
 

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

надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення скверу ‟Фонтанний”. Проєкт рішення за реєстраційним № 268.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 268 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 201 “Про надання КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення скверу 

‟Фонтанний” (додається).  
 

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

надання КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

площі Героїв Майдану”. Проєкт рішення за реєстраційним № 269.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 269 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 202 “Про надання КП ‟УНІВЕРСАЛ 2005” 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Героїв 

Майдану” (додається).  
 

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

надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ 

ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА дозволу на проведення інвентаризації земель                        

по вул. Васнецова, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4275 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4275 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 203 “Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ 

РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Васнецова, 8” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Проєкти підготовлені управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, опрацьовані профільною постійною 

комісією, профільним заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради.  

Доповідач Лунгол Р.С., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією картографічних матеріалів 

та озвучує рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. 

 

Розглядаємо питання “Про надання Нагурному Я.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

районі вул. Народної”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3883.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3883 за основу і в 

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

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 204 “Про надання Нагурному Я.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

районі вул. Народної” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки біля проїзду Євгена Березняка (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0077)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3887.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3887 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 205 “Про надання Гевель К.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

біля проїзду Євгена Березняка (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:05:056:0077)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
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 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3582 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 206 “Про надання Маруденку С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

тупику Рибальському” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по тупику Рибальському”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4190.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4190 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 207 “Про надання Яковенку Д.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

тупику Рибальському” (додається).  

 

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

надання Шовенку Д.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по тупику Рибальському”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4191.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4191 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 208 “Про надання Шовенку Д.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

тупику Рибальському” (додається).  

 

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

надання Просянику Е.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 3)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4207.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4207 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 209 “Про надання Просянику Е.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській (біля будинку № 3)” (додається).  

 

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

надання Лівінчуку В.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Павла Полуботка”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4359 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4359 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 210 “Про надання Лівінчуку В.Ф. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Павла Полуботка” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:44:344:0218)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4425 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4425 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 211 “Про надання Крук Л.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:44:344:0218)” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0627 за рахунок 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0723)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4426 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4426 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 212 “Про надання Литвинчуку А.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0627 за рахунок земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0723)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кузнєцову Ю.Ю. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

пров. Вільному”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4435.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4435 за основу і в 

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

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 213 “Про надання Кузнєцову Ю.Ю. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по пров. Вільному” (додається).  

 

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

надання Аношиній Г.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по пров. Олексія 

Глобенка”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4471.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4471 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 214 “Про надання Аношиній Г.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по пров. Олексія Глобенка” (додається).  

 

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

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

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

земельними ділянками з кадастровими № 3510100000:02:028:0572 та 

№ 3510100000:02:028:0573)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4478 

(доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4478 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 215 “Про надання Немченку М.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (між земельними ділянками з 

кадастровими № 3510100000:02:028:0572 та № 3510100000:02:028:0573)” 

(додається).  

 

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

надання Моргуну З.З. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4489 (доопрацьований).      

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

інформацію Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області про те, що відносно зазначеної у доопрацьованому проєкті рішення 

№ 4489 земельної ділянки у 1994 році видано державний акт на право 

власності, тому комісія рекомендує розглянути альтернативний проєкт 

рішення ‒ ‟Про відмову Моргуну З.З. у наданні дозволу на  

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Марії Заньковецької”. 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища погодило із заявником питання щодо 

виділення йому іншої земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування альтернативний проєкт рішення ‟Про відмову 

Моргуну З.З. у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької” за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 216 “Про відмову Моргуну З.З. у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Марії Заньковецької” (додається).  
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Міський голова наголосив на необхідності вирішення питання щодо 

виділення іншої земельної ділянки для учасника АТО та важливості 

ретельного опрацювання управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища питань до винесення їх на розгляд 

міської ради, щоб у подальшому учасники АТО не отримували відмов в ході 

засідань сесій.  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4493.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4493 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 217 “Про надання Бочкову О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

 

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

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

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

кадастровим № 3510100000:45:404:0008)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4495.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4495 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 218 “Про надання Хитруку Д.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Алтайському (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:45:404:0008)” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Ткаченку А.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Ксені Ерделі, 22/26”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4165.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4165 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 219 “Про передачу Ткаченку А.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Ксені Ерделі, 22/26” (додається).  

 

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

передачу Костенку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Гулака-Артемовського”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4363.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4363 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 220 “Про передачу Костенку С.В. безоплатно                  

у власність земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шульзі Р.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Верхньовеселому (навпроти будинку № 34-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4385 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4385 

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

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 221 “Про передачу Шульзі Р.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти 

будинку № 34-а)” (додається).  

 

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

“Про надання Чернезі О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вулиці Дорошенка”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3058.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3058 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 222 “Про надання Чернезі О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вулиці Дорошенка” (додається).  

 

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

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

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

реєстраційним № 3059 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3059 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 223 “Про надання Чернезі Т.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дорошенка” (додається).  

 

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

надання Швайці М.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Романа Майстерюка, 26”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3959.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3959 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 224 “Про надання Швайці М.Ф. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул. Романа Майстерюка, 26” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Івана Богуна, 205”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4034.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4034 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 225 “Про надання Лушпай С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Богуна, 205” (додається).  

 

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

надання Шишковій Н.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельних ділянок по проїзду Євгена Березняка”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4222 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4222 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 226 “Про надання Шишковій Н.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

проїзду Євгена Березняка” (додається).  

 

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

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

відведення земельних ділянок по проїзду Євгена Березняка”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4224 (доопрацьований).  

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), заявив про конфлікт інтересів та 

повідомив, що не братиме участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4224 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 227 “Про надання Трофімовій О.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

проїзду Євгена Березняка” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою громадянам”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4290 (доопрацьований).  
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4290 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 228 “Про надання дозволів на розроблення 

документацій із землеустрою громадянам” (додається).  

 

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

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4189.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4189 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 229 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається).  

 

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

надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою громадянам”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4360 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4360 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 230 “Про надання дозволів на розроблення 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Об’їзному”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 216.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 216 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 231 “Про надання Август А.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Об’їзному” (додається).  

 

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

надання Домніну Д.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 4024.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4024 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 232 “Про надання Домніну Д.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Карабінерній (біля будинку № 105)” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Байкальській, 82”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4035.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4035 за основу і в 

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

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 233 “Про надання Тебякіну В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Байкальській, 82” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Шкільній (між будинками № 57-а 

та № 57-б)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4153.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4153 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 234 “Про надання дозволу Семеновій М.І. на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шкільній (між будинками № 57-а та № 57-б)” (додається).  

 

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

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

відведення земельних ділянок по вул. Східній, 39”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4433 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4433 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 235 “Про надання Бабенко І.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул. Східній, 39” (додається).  

 

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

“Про передачу Гавришу М.К. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Народній, 73”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4156.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4156 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 236 “Про передачу Гавришу М.К. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Народній, 73” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4337 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4337 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 237 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу Гавришу С.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Філатова (біля будинку № 64)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4044. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4044 за основу і в 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 238 “Про передачу Гавришу С.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Філатова (біля будинку № 64)” 

(додається).  

 

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

“Про передачу Онищенку С.С. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Яворницького (біля будинку № 21)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4045.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4045 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 239 “Про передачу Онищенку С.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)” 

(додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4439.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4439 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 240 “Про передачу у власність земельних 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4479 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4479 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 241 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4538 (доопрацьований).  

 

Кліменкова Н.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”), заявила про конфлікт інтересів та повідомила, що не 

братиме участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4538 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 242 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4243 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4243 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 243 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4244.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4244 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 244 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4298 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4298 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 245 “Про передачу у власність земельних 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4299.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4299 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 246 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4496.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4496 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 247 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4497 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4497 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 248 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу Мозговій А.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Дружби, 81, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4228. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4228 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 249 “Про передачу Мозговій А.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Дружби, 81, смт Нове” (додається).  

 

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

передачу Кравцовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Каштановій, 23-з/1, смт Нове”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4229.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4229 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 250 “Про передачу Кравцовій О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 23-з/1, смт Нове” 

(додається).  

 

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

передачу Панченко Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Центральній, 45, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4230.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4230 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 



49 
 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 251 “Про передачу Панченко Л.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Центральній, 45, смт Нове” 

(додається).  

 

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

“Про передачу Григорьєвій Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Березовій, 7, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4232.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4232 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 252 “Про передачу Григорьєвій Л.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Березовій, 7, смт Нове” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Кондратенку Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 45-і, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4233.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4233 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 253 “Про передачу Кондратенку Д.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 45-і,  

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

передачу Назарчуку Ю.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Лебедєва, 61, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4300 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4300 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 254 “Про передачу Назарчуку Ю.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Лебедєва, 61, смт Нове” (додається).

  

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

передачу Тесленку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Каштановій, 40-а, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4333.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4333 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 255 “Про передачу Тесленку С.В. безоплатно  

у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 40-а, смт Нове” 

(додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки біля земельної ділянки по вул. Балашівській, 3”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3951.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3951 за основу і в 

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

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 256 “Про надання Ропай О.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

біля земельної ділянки по вул. Балашівській, 3” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Балашівській (біля будинку № 3-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4074. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4074 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 257 “Про надання Берест А.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балашівській (біля будинку № 3-а)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
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 № 4289 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4289 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 258 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  

 

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

надання Крамаренко Г.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 77)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4373 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4373 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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

надання Спориш Т.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Інгульській (біля будинку № 38)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2622 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2622 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 259 “Про надання Спориш Т.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Інгульській (біля будинку № 38)” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 5)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 2626 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2626 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 260 “Про надання Лукіній В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській (біля будинку № 5)” (додається).  

 

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

надання Лукіну С.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 5)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 2627 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2627 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 261 “Про надання Лукіну С.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській (біля будинку № 5)” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Мотокросному (біля будинку № 62)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2868 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2868 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 262 “Про надання Прядуну М.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Мотокросному (біля будинку № 62)” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 90”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3952 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3952 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 263 “Про надання Загривенко В.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Холодноярській, 90” (додається).  

 

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

надання Савел’єву О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Радищева, 12”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3954 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3954 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 264 “Про надання Савел’єву О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Радищева, 12” (додається).  

 

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

надання Ткаченко М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Ковпака, 5”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3955 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3955 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 265 “Про надання Ткаченко М.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Ковпака, 5” (додається).  

 

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

передачу Горбенку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки № 247 в                     

СТ ‟Дружба”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4092.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4092 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 266 “Про передачу Горбенку В.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки № 247 в СТ ‟Дружба” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 38 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 38 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 267 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  

 

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

передачу Герасимчуку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Балтійській (біля будинку № 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 4168 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4168 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 268 “Про передачу Герасимчуку О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській (біля 

будинку № 1)” (додається).  

 

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

“Про передачу Савиновій К.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Першотравневому (біля будинку № 26)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4226 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4226 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 269 “Про передачу Савиновій К.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Першотравневому (біля 

будинку № 26)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                            

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

вул. Богдана Хмельницького, 11-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4231 

(доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4231 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 270 “Про передачу Демченку В.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 11-а” 

(додається).  

 

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

“Про передачу Ірлику Д.В. у власність земельної ділянки в садівничому 

товаристві ‟ім. Тимірязєва”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4291 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4291 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 271 “Про передачу Ірлику Д.В. у власність 

земельної ділянки в садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва” (додається).

  

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

затвердження Іожиці В.І. технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду по 

вул. Кропивницького, 189-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4058 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4058 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 272 “Про затвердження Іожиці В.І. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачі в оренду по вул. Кропивницького, 189-а” 

(додається).  

 

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

передачу ТОВ ‟Ласка-Кіровоград” земельної ділянки в оренду по  

вул. Руслана Слободянюка, 178”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4554. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4554 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 273 “Про передачу ТОВ ‟Ласка-Кіровоград” в 

оренду земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 178” (додається).

  

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

передачу ПрАТ ‟Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів” 

земельної ділянки в оренду по вул. Першій Виставковій, 37”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 71.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 71 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 274 “Про передачу ПрАТ ‟Кіровоградський 

комбінат по випуску продовольчих товарів” земельної ділянки в оренду 

по вул. Першій Виставковій, 37” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟ВТОРМЕТ ІНВЕСТ” земельної ділянки в оренду 

по вул. Виставочній, 2-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 73. 
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Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії встановити строк оренди земельної ділянки на 25 років. 

  

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 73 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 275 “Про передачу ТОВ ‟ВТОРМЕТ ІНВЕСТ” 

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

 

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

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на 

перехресті просп. Інженерів та вул. Виставочної”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4319. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4319 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 276 “Про передачу  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на перехресті 

просп. Інженерів та вул. Виставочної” (додається).  

 

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

передачу Рякіній В.А. в оренду земельної ділянки по пров. Шосейному, 6-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4446 (доопрацьований). 
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Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії встановити строк оренди земельної ділянки на 10 років. 

  

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4446 

в цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 277 “Про передачу Рякіній В.А. в оренду 

земельної ділянки по пров. Шосейному, 6-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Енджел Кепітал” в оренду земельної ділянки 

по просп. Університетському, 18”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4447.       

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії встановити строк оренди земельної ділянки на 10 років 

та розмір орендної плати на рівні 12 % від нормативної грошової оцінки. 

 

Лунгол Р.С. відповів на прохання депутата Саєнка І.В. пояснив основні 

положення проєкту рішення № 4447.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4447 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 278 “Про передачу ТОВ ‟Енджел Кепітал” в 

оренду земельної ділянки по просп. Університетському, 18” (додається).

  

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

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки 

на розі вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками 

№ 86 - № 88/72)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4451.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4451 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 279 “Про передачу 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на розі 

вул. Вознесенської та пров. Середнього (між будинками № 86 - № 88/72)” 

(додається).  

 

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

передачу Степанову В.О. в оренду земельної ділянки по  

вул. Першій Виставковій, 7-д, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 4555. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4555 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 280 “Про передачу Степанову В.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Першій Виставковій, 7-д, смт Нове” 

(додається).  

 

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

“Про передачу Кифаку О.М. земельної ділянки в оренду на розі  

вулиць Вокзальної та Лавандової”. Проєкт рішення за реєстраційним № 186.  



62 
 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення 186 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 281 “Про передачу Кифаку О.М. в оренду 

земельної ділянки на розі вулиць Вокзальної та Лавандової” (додається).

  

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

передачу Мельниченко Н.В. в оренду земельної ділянки 

по просп. Університетському, 25-д”. Проєкт рішення за реєстраційним                                    

№ 4477.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4477 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 282 “Про передачу Мельниченко Н.В. в оренду 

земельної ділянки по просп. Університетському, 25-д” (додається).  

 

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

“Про передачу Терещенку Р.М. земельної ділянки в оренду по 

вул. Металургів, 25-є, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4557. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії встановити строк оренди земельної ділянки на 10 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4557 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 283 “Про передачу Терещенку Р.М. земельної 

ділянки в оренду по вул. Металургів, 25-є, смт Нове” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Згідно з вимогами Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання я маю оголосити перерву.  

Є пропозиція продовжити роботу сесії без перерви. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

поновлення ФОП Левченку А.М. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Архангельській (біля дитячого садка)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3893 (доопрацьований).  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3893 

в цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 284 “Про поновлення ФОП Левченку А.М. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Архангельській (біля дитячого 

садка)” (додається).  

 

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

поновлення МПП ‟ТАРОН” договору оренди землі по вул. Кропивницького 

(біля торговельного комплексу ‟ТАРОН”)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4060. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4060 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 285 “Про поновлення МПП ‟ТАРОН” договору 

оренди землі по вул. Кропивницького (біля торговельного комплексу 

‟ТАРОН”)” (додається).  

 

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

поновлення Бойко Г.І. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 16-к”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4259 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4259 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 286 “Про поновлення Бойко Г.І. договору 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Кузнєцову Д.С. договору оренди землі по вул. Районній, 1-б”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4260. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4260 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 287 “Про поновлення Кузнєцову Д.С. договору 

оренди землі по вул. Районній, 1-б” (додається).  

 

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

поновлення автогаражному кооперативу ‟Горняк” договору оренди землі по 

вул. Куроп’ятникова”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4261.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4261 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 288 “Про поновлення автогаражному 

кооперативу ‟Горняк” договору оренди землі по вул. Куроп’ятникова” 

(додається).  

 

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

поновлення Ляшенко А.А. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля відділення зв’язку)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4314 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4314 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 289 “Про поновлення Ляшенко А.А. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля відділення 

зв’язку)” (додається).  

 

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

поновлення ФОП Дедушок Н.М. договору оренди земельної ділянки  

по вул. Саратовській (біля будинку № 18)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4315 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4315 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 290 “Про поновлення ФОП Дедушок Н.М. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Саратовській (біля будинку 

№ 18)” (додається).  

 

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

поновлення ПШБУ ДП ТОВ ‟ДЕВІС” договору оренди землі по 

вул. Сергія Сєнчева, 2-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4316 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4316 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 291 “Про поновлення ПШБУ ДП ТОВ ‟ДЕВІС” 

договору оренди землі по вул. Сергія Сєнчева, 2-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 117 (доопрацьований).  
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 117 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 292 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 120 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 120 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 293 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 121 (доопрацьований).  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії внести зміни до пункту 9 проєкту рішення, а саме 

встановити строк оренди земельної ділянки на 10 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 121  

в цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 294 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 122 (доопрацьований).  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії внести зміни до пункту 1 проєкту рішення, а саме 

встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 122 в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 295 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 123 (доопрацьований).       

 

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

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

та повідомив, що не братиме участі у голосуванні. Відзначив, що 
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підприємство звернулося з проханням встановити строк оренди земельної 

ділянки на 49 років. 

 

Райкович А.П. заявив про конфлікт інтересів та повідомив, що не 

братиме участі у голосуванні. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії внести зміни до пунктів 3, 5, 6, 7, 8 проєкту рішення, а 

саме встановити строк оренди земельних ділянок на 49 років згідно із заявами. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 123 в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 296 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1” договору оренди земельної ділянки по вул. Аджамській 

(територія ‟Веселівського родовища”)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 2693 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2693 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 297 “Про поновлення  

ТОВ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

‟Веселівського родовища”)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
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 № 4214 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 298 “Про надання Кріпаку С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

(додається).  

 

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

надання Місько К.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Промисловій, 11”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4353 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4353 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 299 “Про надання Місько К.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Промисловій, 11” 

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

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

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                  

по вул. Заміській, 4”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4354 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4354 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 300 “Про надання Міську О.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Заміській, 4” (додається).  

 

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

надання ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Лавандовій, 27-а”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 118 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 118 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 301 “Про надання ПП ‟АЗС-БУДЦЕНТР” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки в оренду шляхом зміни цільового призначення  

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 
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по вул. Київській, 59/61”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4500 

(доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Цертія О.М. щодо цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Київській, 59/61.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності пояснила 

основні положення доопрацьованого проєкту рішення № 4500.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4500 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 302 “Про надання Сергієнку В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Київській, 59/61” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 
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.   

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3867 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 303 “Про зміну Лівітчук Ю.Я. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Олени Журливої, 18-а” 

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

зміну Вйонцаку О.О. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Курінному, 29”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2994.  

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Рубана В.В. щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 2994 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 304 “Про зміну Вйонцаку О.О. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29” (додається).  

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) за 

адресою: м. Кропивницький, смт Нове, просп. Промисловий та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4269.       

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності озвучила 

рекомендацію комісії встановити строк оренди земельної ділянки на 10 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4269 

в цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 305 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) за адресою: м. Кропивницький, 

смт Нове, просп. Промисловий, та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається).  

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) в 

районі Аджамського промвузла та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4369.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4369 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 306 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) в районі Аджамського 

промвузла та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).  

 

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

продаж ФОП Щербак О.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Преображенській (біля скверу ‟Центральний”)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4561 (доопрацьований).  

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Саєнка І.В. щодо майна, 

розташованого на земельній ділянці по вул. Преображенській (біля скверу 

‟Центральний”). Відзначив, що відповідно до висновку управління 
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містобудування та архітектури продаж вищезазначеної земельної ділянки не 

рекомендується.  

 

Міський голова озвучив думку громади відносно зовнішнього вигляду 

скверу ‟Центральний”. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 4561 за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 1, 

“проти” – 13, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

продаж ТОВ ‟РЕНТА КЛАСІК” земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Бєляєва, 7-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4562.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності відповіла на 

запитання депутата Саєнка І.В. щодо вартості земельної ділянки, яка 

визначається на аукціоні.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4562 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 307 “Про продаж ТОВ ‟РЕНТА 

КЛАСІК” земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Бєляєва, 7-г” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про продаж Ждановій В.Ф. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Олексія Єгорова, 10/18”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 68.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 68 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 308 “Про продаж Ждановій В.Ф.  

земельної ділянки несільськогосподарського призначення  

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

 

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

продаж ТОВ ‟АПС-ТРЕЙД” земельної ділянки несільськогосподарського 

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

реєстраційним № 72.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 72 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 309 “Про продаж ТОВ ‟АПС-ТРЕЙД” 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Великій Перспективній, 9-а” (додається).  

 

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

надання Савченку А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській, 4”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4253.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4253 за основу і в 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 310 “Про надання Савченку А.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Аджамській, 4” (додається).  

 

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

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

по місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4318.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4318 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 311 “Про надання 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому” (додається).  

 

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

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4448.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4448 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 312 “Про надання  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому” (додається).  

 

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

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4449.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4449 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 313 “Про надання  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому, смт Нове” (додається).  

 

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

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4450.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4450 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 314 “Про надання 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

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

надання ТОВ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській (територія ‟Веселівського 

родовища”)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2694 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2694 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 315 “Про надання ТОВ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1” дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Аджамській (територія ‟Веселівського родовища”)” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Момоту Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Поповича, 1-б”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4456 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4456 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 316 “Про надання Момоту Ю.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Поповича, 1-б” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
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 

(доопрацьований).  
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4258 

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 317 “Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 22-а, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

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

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

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4371 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 318 “Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчика ринку 

‟Полтавський”), право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки за адресою: м. Кропивницький, смт Нове, 

вул. Перша Виставкова, право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4313.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4313 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 319 “Про затвердження земельної ділянки за 

адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова, право 

оренди на яку набувається на аукціоні” (додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України (напроти магазину 

‟Копілка”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4553 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4553 

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

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 320 “Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Героїв України (напроти магазину ‟Копілка”), право оренди на 

яку набувається на аукціоні” (додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля АГЗС), право оренди на 

яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним № 119. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності на прохання 

депутата Цертія О.М. пояснила основні положення проєкту рішення. 

 

Лунгол Р.С. на прохання міського голови надав інформацію про заявника. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 119 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

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

надання Релігійній громаді (парафії) на честь воскресіння Христового 

Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування по вул. Юрія Коваленка, 7-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4079.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4079 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 321 “Про надання Релігійній громаді (парафії) 

на честь воскресіння Христового Кіровоградської єпархії Української 

Православної Церкви дозволу на розроблення проєкту землеустрою                     

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по  

вул. Юрія Коваленка, 7-а” (додається).  

 

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

надання КООПЕРАТИВУ ‟АВТОЛЮБИТЕЛЬ № 5” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 8”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4088.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4088 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 322 “Про надання КООПЕРАТИВУ 

‟АВТОЛЮБИТЕЛЬ № 5” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

надання ТОВ ‟БУДТРАНССЕРВІС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Покровській, 48-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4091.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4091 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 323 “Про надання ТОВ ‟БУДТРАНССЕРВІС” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Покровській, 48-б” (додається).  

 

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

надання акціонерному товариству ‟Українська Залізниця” дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

постійне користування по вул. Вокзальній, 2-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4139.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4139 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 324 “Про надання акціонерному товариству 

‟Українська Залізниця” дозволів на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у постійне користування 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Комунальному некомерційному підприємству ‟Міська лікарня № 2 

ім. Святої Анни” Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 
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технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4163.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4163 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 325 “Про надання Комунальному 

некомерційному підприємству ‟Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни” 

Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Ганни Дмитрян, 1” (додається).  

 

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

надання КЗ ‟Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи 

Кіровоградської обласної ради” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки                  

по вул. Академіка Корольова, 34/19”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4410 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4410 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 326 “Про надання КЗ ‟Кіровоградське обласне 

бюро медико-соціальної експертизи Кіровоградської обласної ради” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 34/19” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПОГ ‟КРОПИВНИЦЬКЕ УВП УТОГ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
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земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 3”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4438.   

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4438 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 327 “Про надання ПОГ ‟КРОПИВНИЦЬКЕ 

УВП УТОГ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Куроп’ятникова, 3” (додається).  

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Добровольського, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4252.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4252 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 328 “Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Добровольського, 1” (додається).  

 

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

надання ТОВ ‟ЄВРОТРАК-Р” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення для 

подальшої передачі у власність (шляхом викупу) по вул. Дворцовій, 25”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 261.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності відповіла на 

запитання депутата Саєнка І.В. щодо цільового призначення земельної 

ділянки. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 261 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 329 “Про надання ТОВ ‟ЄВРОТРАК-Р” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення для подальшої передачі у 

власність (шляхом викупу) по вул. Дворцовій, 25” (додається).  

 

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

припинення Малишок В.П. права користування земельною ділянкою  

по вул. Дворцовій, 31 та передачу її безоплатно у власність”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4255.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4255 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 330 “Про припинення Малишок В.П. права 

користування земельною ділянкою по вул. Дворцовій, 31 та передачу її 

безоплатно у власність” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Кириленку В.В. права користування земельною ділянкою 

по вул. Десантників (біля житлового будинку № 55/86)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4256.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4256 за основу і в 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 331 “Про припинення Кириленку В.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Десантників (біля житлового 

будинку № 55/86)” (додається).  

 

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

припинення ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” права користування земельною 

ділянкою по бульвару Студентському (біля будинку № 4-а)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4179.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4179 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 332 “Про припинення 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” права користування земельною ділянкою 

по бульвару Студентському (біля будинку № 4-а)” (додається).  

 

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

припинення Олійнику В.П. права користування земельною ділянкою 

по вул. Пацаєва (біля будинку № 12) та передачу її безоплатно у власність”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4000 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4000 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 333 “Про припинення Олійнику В.П. права 

користування земельною ділянкою по вул. Пацаєва (біля будинку № 12) 

та передачу її безоплатно у власність” (додається).  

 

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

припинення ФОП Бондаренко В.М. права користування земельною ділянкою 

по вул. Великій Перспективній, 34/32”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3439.   

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

проінформувала, що проєкт рішення № 3439 не погоджений постійною 

комісією. Враховуючи, що заявник продовжує здійснювати комерційну 

діяльність, запропоновано відмовити йому у припиненні права користування 

земельною ділянкою. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3439 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

припинення ПП ‟ПВКФ ‟ЧІС” права користування земельною ділянкою на 

розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 188 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 188 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 334 “Про припинення ПП ‟ПВКФ ‟ЧІС” права 

користування земельною ділянкою на розі вул. Юрія Олефіренка та  

пров. Училищного” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового 

залізничного транспорту” дозволу на проведення інвентаризації земель по 

місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4221 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4221 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 335 “Про надання ПрАТ ‟Київ-Дніпровське 

міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту” 

дозволу на проведення інвентаризації земель по місту Кропивницькому” 

(додається).  

 

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

надання КП ‟ЄЛІЗАВЕТА” дозволу на проведення інвентаризації земель по 

вул. Генерала Родимцева, 125”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4237 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4237 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 336 “Про надання КП ‟ЄЛІЗАВЕТА” дозволу 

на проведення інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 125” 

(додається).  

 

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

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
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земель в межах міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4563.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4563 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 337 “Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель в межах міста 

Кропивницького” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Дарвіна, 29”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3868 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3868 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 338 “Про передачу ГОЛОВНОМУ 

УПРАВЛІННЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Дарвіна, 29” (додається).  

 

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

передачу Головному управлінню Держпродспоживслужби в Кіровоградській 

області у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Покровській, 73-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3906 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3906 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 339 “Про передачу Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Покровській, 73-б” (додається).

  

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

передачу Кропивницькому апеляційному суду у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 172 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 172 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 340 “Про передачу Кропивницькому 

апеляційному суду у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Великій Пермській, 2” (додається).  

 

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

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького земельної ділянки”. Проєкт рішення за реєстраційним                                    

№ 4530 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4530 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 341 “Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельної ділянки” (додається).  

  

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

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

за реєстраційним № 3850.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3850 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 342 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

за реєстраційним № 3979 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3979 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 343 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

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

за реєстраційним № 4146 (доопрацьований).   

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4146  

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 344 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається). 

  

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

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

за реєстраційним № 4147 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4147 

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

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 345 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

відмову в передачі земельних ділянок у власність”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4223.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4223 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 346 “Про відмову в передачі земельних ділянок 

у власність” (додається).  

 

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

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

за реєстраційним № 4225 (доопрацьований).  
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4225 

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

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 347 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

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

за реєстраційним № 4248.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4248 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 348 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  
 

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

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

за реєстраційним № 4283 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4283 

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

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято рішення № 349 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

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

за реєстраційним № 4288 (доопрацьований). 



95 
 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4288 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 350 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається). 

  

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

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

за реєстраційним № 4295 (доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4295 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 351 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

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

за реєстраційним № 4335 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4335  

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 352 “Про відмову у наданні дозволів на 

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

відмову Буртнику С.П. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Будівельників”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3754 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3754 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 353 “Про відмову Буртнику С.П. у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Будівельників” (додається).  

 

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

відмову Шульзі В.Т. у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку 

№ 80)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4014 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4014 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 354 “Про відмову Шульзі В.Т. у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 80)” (додається).  

 

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

відмову Марковському І.А. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Будівельників”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4018 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4018 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 355 “Про відмову Марковському І.А. у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Будівельників” (додається).  

 

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

відмову Садовніченко А.Г. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Будівельників”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4019 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4019 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 356 “Про відмову Садовніченко А.Г. у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Будівельників” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 

№ 2004”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4514.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4514 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 357 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06.11.2018 № 2004” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 07.02.2019 

№ 2402 ‟Про затвердження ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” технічної документації  

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок  

по вул. Преображенській, 5”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3326 

(доопрацьований).  

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3326 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 358 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 07.02.2019 № 2402 ‟Про затвердження 

ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 5” 

(додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 19.12.2018 № 2217”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3976.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3976 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 359 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19.12.2018 № 2217” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 26.04.2018 

№ 1630”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3977 (доопрацьований).       

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3977 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 360 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 26.04.2018 № 1630” (додається).  

 

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

визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради 

від 29.01.2014 № 2844”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4072.       

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4072 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 361 “Про визнання таким, що втратило 

чинність, рішення міської ради від 29.01.2014 № 2844” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2012 № 1500”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4470.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4470 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 362 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 30.03.2012 № 1500” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 18.08.2020 № 3379”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4472.   
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Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Саєнка І.В. про підстави 

щодо підготовки проєкту рішення № 4472. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4472 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 363 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18.08.2020 № 3379” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 08.09.2020 № 3483”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 69.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 69 за основу і в цілому. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 364 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 08.09.2020 № 3483” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.10.2020 

№ 3554”. Проєкт рішення за реєстраційним № 137.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 137 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 365 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06.10.2020 № 3554” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 17.01.2017 

№ 768”. Проєкт рішення за реєстраційним № 270.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 270 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 366 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 17.01.2017 № 768” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Питання, включені до порядку денного третьої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу! 

 

Третю сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 

 


