
  
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  54 

другого засідання тринадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 27 листопада 2018 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання тринадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
 

Шановні депутати! 

На друге засідання тринадцятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 28 депутатів. Відсутні 15 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Сьогодні представники громади не записалися на виступ. Розпочинаємо 

роботу сесії. 

 

 

У роботі другого засідання тринадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович - голова Фортечної районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

місті Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Авдієнко Дмитро Олексійович ‒ начальник Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 
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Шановні депутати! 

26 листопада 2018 року відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на якій було 

запропоновано включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради                      

додаткові питання згідно з розданим переліком.  

Всі додаткові питання опубліковані на офіційному сайті міської ради 

згідно з чинним законодавством.  

Також на погоджувальній нараді до мене звернулися депутати щодо 

включення до цього переліку інших нагальних питань.  

Відповідно до розданого переліку питань до порядку денного 

тринадцятої сесії міської ради першим пропонується заслухати питання щодо 

інформації правоохоронних органів міста. Авдієнко Д.О., начальник 

Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, готовий до звіту про роботу управління.  

Наступними пропонується розглянути питання ‟Про передачу майна 

військовій частині А0680”, проект рішення за реєстраційним № 2294,                               

та 167 питань щодо регулювання земельних відносин. 

Пропоную взяти перелік додаткових питань до порядку денного 

тринадцятої сесії міської ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Прошу депутатів озвучити свої пропозиції. 

 

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

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

Шановний Андрію Павловичу! 

Прошу включити до порядку денного тринадцятої сесії питання                             

‟Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 

‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”, проект 

рішення за реєстраційним № 2325. 

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради питання відповідно до пропозиції депутата Краснокутського О.В., прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Враховуючи надходження до міського бюджету медичної субвенції та 

субвенції щодо соціально-економічного розвитку, пропоную включити до 

порядку денного тринадцятої сесії питання ‟Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про 

міський бюджет на 2018 рік”, проект рішення за реєстраційним № 2314. 

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради питання відповідно до пропозиції депутата Волкова І.В., прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного тринадцятої сесії три питання: 

‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня                  

2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки”, 

проект рішення за реєстраційним № 2367; 

‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня                     

2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                   

на 2017-2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 2368; 

‟Про внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 2018 року                 

№ 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”, проект рішення за 

реєстраційним № 2369. 
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Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради питання відповідно до пропозиції депутата Зайченка В.В., прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного тринадцятої сесії питання                             

‟Про передачу Драному О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по пров. Курінному”, проект рішення без реєстраційного номера, та 

розглянути в першочерговому порядку. Питання стосується учасника операції 

об’єднаних сил (бойових дій). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного тринадцятої сесії питання                            

‟Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання”, проект рішення за реєстраційним                                            

№ 2324. 

Суть питання полягає в тому, що особам, які записалися для виступу, 

відповідно до списку, оголошеного міським головою, надається таке право 

виступити у питанні ‟Різне”. 

Також пропонується внести зміни та доповнення до Регламенту Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, а саме в тексті слова ‟Віснику 

Міської ради міста Кропивницького”, ‟у інформаційному віснику Міської 

ради міста Кропивницького” замінити на слова ‟у друкованих засобах масової 

інформації”. 
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Питання, озвучене головою постійної комісії міської ради з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності, не розглядалося профільною постійною комісією. 

В ньому є утиск інтересів громади, яку позбавляють права виступити на 

початку засідання сесії. Вважаю, що ми порушуємо права громадян. Це 

питання не можна розглядати без погодження профільною постійною 

комісією.  

Прошу відхилити це питання. 

 

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

Ляшка): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Прошу перед розглядом даного питання зробити перерву для 

проведення засідання профільної постійної комісії.  

 

Райкович А.П.: 

Не заперечую.  

Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради питання відповідно до пропозиції депутата Линченка М.Д., прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного тринадцятої сесії питання                                 

‟Про надання Лірніку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського”, проект рішення 

без реєстраційного номера. Проект рішення стосується учасника операції 

об’єднаних сил. Проект рішення погоджений профільною постійною 

комісією. 

 

 



6 

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради питання відповідно до пропозиції депутата Волкожі Т.П., прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного тринадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про інформацію начальника управління містобудування та             

архітектури – головного архітектора міста стосовно культурної спадщини                              

в місті Кропивницькому”. Пропоную заслухати таку інформацію.  

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради питання відповідно до пропозиції секретаря міської ради Табалова А.О., 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Мельниченко О.К., депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

допомогти багатодітній сім’ї, в якій сталася трагедія.  

Міський голова запропонував під час перерви в робочому порядку 

розібратися у ситуації та узгодити шляхи її вирішення, доручив начальнику 

управління з питань захисту прав дітей Тимоховській Т.М. терміново 

вирішити питання щодо влаштування дитини на тимчасове перебування до 

прийняття рішень щодо встановлення опікунства над дитиною.  

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб включити до порядку денного тринадцятої сесії міської 

ради перелік додаткових питань в цілому, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2008 “Про внесення доповнень до порядку 

денного тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

чи є в депутатів заяви, оголошення, запитання? Немає. 

 

Шановні колеги! 

На попереднє засідання тринадцятої сесії міської ради були запрошені 

керівники правоохоронних органів, а саме Рудненко О.М., Духно В.М.,                    

Авдієнко Д.О. Щодо їх відсутності була надана інформація начальником 

управління кадрового забезпечення Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області Горбенком О.В.  

На сьогоднішнє засідання зазначені керівники були запрошені знову. 

Надаю слово для виступу Авдієнку Дмитру Олексійовичу, начальнику 

Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області. 

 

Авдієнко Д.О., начальник Кропивницького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області, озвучив 

інформацію про результати протидії злочинності та охорони публічного 

порядку за 11 місяців 2018 року (додається). Відповів на запитання депутата 

Капітонова С.І. про заходи, вжиті щодо профілактики скоєння крадіжок у 

місті та запобігання шахрайству в мережі Інтернет. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), подякував за роботу, 

проведену у напрямі боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і 

психотропних речовин. Запропонував внести пропозиції до Міської програми 

профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки 

щодо встановлення засобів відеоспостереження у мікрорайоні 

Новомиколаївка. 

 

Авдієнко Д.О. відповів на запитання депутата Демченка М.І. про стан 

розслідування справ стосовно правопорушень, вчинених відносно депутатів 

міської ради, та про заходи щодо виконання рішення міської ради                                       
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від 06.11.2018 № 1953 “Про встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у 

визначений час доби в межах міста Кропивницького”. 

 

Депутати Ларін А.С. та Шутка В.В. подякували працівникам 

Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області за оперативну роботу. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Підготовлено проект рішення ‟Про інформацію начальника 

Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області про результати протидії злочинності та охорони 

публічного порядку на території м. Кропивницького за 11 місяців 2018 року”.  

Зачитав вирішальну частину проекту рішення. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2009 “Про інформацію начальника 

Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області про результати протидії злочинності                  

та охорони публічного порядку на території м. Кропивницького                                   

за 11 місяців 2018 року” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

На сьогоднішнє сесійне засідання було запрошено начальника відділу 

розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудненка О.М., 

начальника управління захисту економіки в Кіровоградській області 

Департаменту захисту економіки Національної поліції України Духна В.М.  

У зв’язку з виконанням службових обов’язків сьогодні зазначені 

посадові особи органів Національної поліції України не з’явилися на засідання 

сесії.  

Їх знову буде запрошено та запропоновано прозвітувати на наступному 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), прокоментувала ситуацію щодо неявки на 

засідання сесії міської ради начальника управління захисту економіки в 

Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної 

поліції України Духна В.М. та зачитала лист від прокуратури Кіровоградської 

області щодо відкриття кримінального провадження за фактом можливих 

незаконних дій службових осіб управління. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), проінформував про наявність у Єдиному реєстрі 

досудових розслідувань інших відомостей щодо діяльності працівників 

управління захисту економіки в Кіровоградській області щодо перевищення 

ними службових повноважень. Прокоментував норми розділу 8 Закону 

України ‟Про національну поліцію” щодо громадського контролю органів 

поліції та запропонував більш суттєво підійти до виклику Духна В.М. на 

наступне засідання сесії міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до пропозицій депутатів, внесено доповнення до порядку 

денного тринадцятої сесії міської ради. Ці питання мають бути розглянуті 

першочергово. 

Пропоную розпочати роботу з розгляду питання, перенесеного з 

минулого засідання сесії міської ради ‒ ‟Про використання червоно-чорного 

прапору на території міста Кропивницького”, проект рішення за 

реєстраційним № 1793 (доопрацьований), розглянути питання з додаткового 

переліку відповідно до пропозицій, внесених депутатами, в тому числі 

розглянути депутатські запити, перейти до розгляду питань щодо регулювання 

земельних відносин з основного переліку. 

 

Розглядаємо питання порядку денного ‟Про використання червоно-

чорного прапора на території міста Кропивницького”, проект рішення за 

реєстраційним № 1793 (доопрацьований). Доповідач Маламен Г.С. ‒ депутат 

міської ради. 

 

Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟ВО ‟Свобода”), надав 

відомості про історію виникнення і набуте значення червоно-чорного 

прапора, пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення № 1793 

(доопрацьований).  

 

Райкович А.П.: 

Чи є необхідність зачитувати проект рішення з даного питання. Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2010 “Про використання червоно-чорного 

прапора на території міста Кропивницького” (додається). 
 

Міський голова надав слово депутату Цертію О.М., який                          

проінформував присутніх про підсумки проведення наметової компанії ‒     

проекту ‟Бюджет громади 2019”. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Оголосив усний депутатський запит з вимогою доручити управлінню 

Державного архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста 

Кропивницького провести перевірку щодо встановлення фактів порушення 

власниками житлових будинків по вул. Нижній Земельного кодексу України в 

частині обмеження доступу громадян до берегу річки Сугоклії, а саме 

самовільної забудови земельних ділянок поруч з домоволодіннями, встановити 

межі захоплених територій по кожному з будинків. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати усний депутатський 

запит депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І. прокоментував результати голосування. Надав до 

секретаріату депутатське звернення аналогічного змісту для розгляду 

питання по суті та надання письмової відповіді. 

 

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

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

Оголосив депутатський запит (додається) стосовно розгляду питання 

про приєднання до комунальної власності територіальної громади міста 

сімейних гуртожитків по вул. Добровольського, 8, 10-а та створення 

можливості для приватизації кімнат особами, які в них мешкають. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Краснокутського О.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2011 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Краснокутського О.В.” (додається). 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), повторно підняв питання запитав щодо громадянки Левицької З.О. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити? Немає. 

Розглядається питання порядку денного “Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360                              

‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2314. 

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

Шановні депутати! 

До міського бюджету надійшли субвенції на підтримку медичної галузі 

та на соціальне забезпечення.  

 

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

Хочу наголосити, що відповідно до довідки про зміни до розпису 

асигнувань загального фонду обласного бюджету на 2018 рік від 26.22.2018 є 

необхідність внести зміни до додатку 1 до проекту рішення, а саме змінити код 

доходів та назву медичної субвенції ‟41034200 ‟Медична субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам” на ‟41051500 ‟Субвенція з 

місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції” в сумі 17,9 млн грн. 

Відповіла на запитання депутатів Капітонова С.І. та Бойка С.В. щодо 

фінансування медичної галузі.  

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку проінформував, що проект рішення № 2314 був 

одноголосно погоджений профільною постійною комісією.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2012 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський 

бюджет на 2018 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного “Про інформацію начальника 

управління містобудування та архітектури – головного архітектора міста 

стосовно культурної спадщини в місті Кропивницькому”. Інформує                             

Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та архітектури міської 

ради. 

 

Мездрін В.М., начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради: 

Шановні депутати! 

До вашої уваги пропонуються інформація стосовно охорони культурної 

спадщини у місті. Наприкінці минулого року у складі управління 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького було 

створено відділ з охорони культурної спадщини та надано управлінню статус 

спеціально уповноваженого органу з охорони культурної спадщини міста. 

Новостворений відділ здійснює контроль за збереженням, проведенням 

ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини, належним 

використанням, паспортизацією, обліком, проводить інвентаризацію, 

оглядаючи технічний стан об’єктів та майнову приналежність. 

Станом на сьогодні у місті налічується 655 об’єктів пам’яток культурної 

спадщини. Відділом з охорони культурної спадщини проінвентаризовано                          

430 об’єктів. Підставою є пам’яткоохоронне законодавство та затверджена у 

лютому Програма паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини                                   

міста Кропивницького на 2018-2020 роки. Враховуючи, що місто має 

історичний ареал, у центральній частини в більшості розташовані старі будівлі, 

які є пам’ятками архітектури, відповідно до чинного законодавства орган 

охорони повинен укладати з власниками, балансоутримувачами, 

користувачами об’єктів культурної спадщини охоронні договори. 

В пам’яткоохоронному законодавстві передбачена відповідальність за 

відмову від підписання охоронного договору. Вважаю, що представники 

органів місцевого самоврядування, їх виконавчі органи, депутати повинні бути 
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прикладом для громадян міста у дотриманні чинного законодавства. 

Зважаючи на це, прошу вашої підтримки та сприяння у роз’ясненні 

мешканцям міста вимог пам’яткоохоронного законодавства, зокрема щодо 

укладання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини міста.  

Також повідомляю, що управлінням містобудування та архітектури 

розроблено Порядок оформлення документів щодо застосування фінансових 

санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Перед 

тим, як цей Порядок буде затверджено виконавчим комітетом міської ради, 

управлінням проводиться роз’яснювальна робота щодо ознайомлення 

мешканців міста, власників, користувачів, балансоутримувачів, орендарів 

об’єктів пам’яток культурної спадщини з пам’яткоохоронним законодавством. 

Спеціалісти відділу з охорони культурної спадщини управління 

містобудування та архітектури налаштовані співпрацювати з депутатським 

корпусом, надаючи відповідну інформацію, консультації, роздаткові 

матеріали з вищезазначених питань, а також на зустрічах з виборцями, 

засіданнях комісій міської та районних рад, виробничих нарадах керівників 

житлово-експлуатаційних організацій, об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, квартальних комітетів та в ході проведення інших 

заходів.  

Детальна інформація з даного питання розміщена на офіційному сайті 

міської ради в розділі ‟Управління містобудування та архітектури”. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу представників бізнесу, орендарів, власників приміщень, які 

мають історичне значення і є пам’ятками архітектури, дуже уважно вивчити 

законодавчу базу з порушеного питання. Будуть застосовуватися штрафні 

санкції. Інформація головного архітектора має мету проінформувати та 

попередити про зміни у законодавстві.  

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2016 – 2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2325 (доопрацьований). Доповідач Ксеніч В.М. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення 

в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2013 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки” (додається). 

 

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

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

№ 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2367 (доопрацьований). Доповідач Савченко Т.М. ‒                            

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

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення 

в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2014 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в                                 

місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

№ 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та                                 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                                           

на 2017-2021 роки” (доопрацьований). Проект рішення за реєстраційним                                                                             

№ 2368 (доопрацьований). Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Савченко Т.М., т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради, зачитала проект рішення та 

відповіла на запитання депутата Бойка С.В. про ініціативу щодо 

передбачення витрат на заміну віконних блоків у під’їздах багатоквартирних 

житлових будинків. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення 

в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2015 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня                     

2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2369 (доопрацьований). Доповідач                             

Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення 

в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2016 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765                                              

‟Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень 

у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки” (додається). 

 

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

передачу Драному О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по пров. Курінному”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач 

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

навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2017 “Про передачу Драному О.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Курінному” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную питання ‟Про внесення змін та доповнень до Регламенту 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”, проект рішення за 

реєстраційним № 2324, розглянути після перерви. 

Немає заперечень? Немає.  

 

Розглядається питання порядку денного “Про надання Лірніку В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського (біля земельної ділянки з кадастровим                               

№ 3510100000:46:406:0058)”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

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

навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2018 “Про надання Лірніку В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                       

по вул. Миколи Міхновського (біля земельної ділянки з кадастровим                               

№ 3510100000:46:406:0058)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про передачу майна військовій частині А0680”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2294. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з 

мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2019 “Про передачу майна військовій частині 

А0680” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. 

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

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Ількевичу А.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Богдана Хмельницього (біля буд. № 233)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2115. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2020 “Про надання Ількевичу А.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницього (біля буд. № 233)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 2342.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2021 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (додається). 

 

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

“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 2343.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2022 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (додається). 

 

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

передачу Вороному А.О. у власність земельної ділянки по пров. Алтайському”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1378.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2023 “Про передачу Вороному А.О. у 

власність земельної ділянки по пров. Алтайському” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2043.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2024 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2116.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2025 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

передачу Снєсарю В.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                               

по вул. Дорошенка (біля буд. № 9)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 2117.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 2026 “Про передачу Снєсарю В.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Дорошенка (біля буд. № 9)” 

(додається). 

 

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

передачу Маковею П.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по вул. Гвардійській, 19”. Проект рішення за реєстраційним № 2344.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2027 “Про передачу Маковею П.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Гвардійській, 19” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2121.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. щодо підстави винесення на розгляд сесії міської ради 

проекту рішення № 2121. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2028 “Про надання Степаненку П.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2123.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2029 “Про надання Усатюк О.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Луганській, 4-а” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2124.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2030 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про передачу Андрєєву К.Є. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по пров. Кабардинському, 10”. Проект рішення за реєстраційним № 2045.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2031 “Про передачу Андрєєву К.Є. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Кабардинському, 10” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2046.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2032 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу Кожановій О.А. у спільну часткову власність земельної ділянки                                     

по вул. Рязанській, 15”. Проект рішення за реєстраційним № 2125.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2033 “Про передачу Кожановій О.А. у спільну 

часткову власність земельної ділянки по вул. Рязанській, 15” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2126.  
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Депутат Краснокутський О.В. (фракція політичної                                                          

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

про наявний конфлікт інтересів у даному питанні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2034 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2127.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. детально пояснив пункт 4 проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2035 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу Аширбековій В.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Василя Стуса, 9/24”. Проект рішення за реєстраційним № 2129.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 



24 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2036 “Про передачу Аширбековій В.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24” 

(додається). 

 

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

“Про передачу Шовенку І.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по пров. Філатова (ліворуч через одну ділянку від ділянки з                                     

кадастровим № 3510100000:05:056:0068)”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 2130.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2037 “Про передачу Шовенку І.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Філатова (ліворуч через                            

одну ділянку від ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0068)” 

(додається). 

 

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

передачу Мунтянову С.П. безоплатно у власність земельної ділянки по                               

проїзду Євгена Березняка, 51”. Проект рішення за реєстраційним № 2131.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2038 “Про передачу Мунтянову С.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка, 51” 

(додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2132.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2039 “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”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2133.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії                     

Олега Ляшка), запропонував повністю зачитувати тексти проектів рішень. 

 

Райкович А.П.: 

Зауважив, що всі проекти рішень, винесені на розгляд тринадцятої сесії 

міської ради, оприлюднені на офіційному сайті міської ради, тому депутати 

мали змогу з ними ознайомитися завчасно.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2040 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. Прошу 

постійну комісію з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності в разі необхідності зібратися 

та розглянути проект рішення за реєстраційним № 2324 ‟Про внесення змін та 

доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання”. 

 

Після перерви о 13.32. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 25 депутатів, відсутні 18 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Як було оговорено раніше, пропоную розглянути питання порядку 

денного ‟Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання”, проект рішення за реєстраційним                         

№ 2324. Доповідач Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської 

ради. 

Надаю слово голові постійної комісії міської ради з питань діяльності 

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

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

Линченку М.Д.  

 

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

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності: 

Шановні колеги! 

Під час перерви було проведено засідання постійної комісії міської ради 

з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 
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відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності. Комісія погодила даний проект рішення з 

пропозицією доповнити зміни до розділу V ‟ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ 

МІСЬКОЇ РАДИ” абзацом, а саме: 

‟Частину 10 статті 35 ‟Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання” 

викласти в новій редакції: 

‟10. За підтримки не менше як 1/3 депутатів від загального складу 

міської ради головуючий може також надати слово для виступу з 

обговорюваного питання: 

заступникам міського голови, керівникам виконавчих органів ради; 

особам, що присутні на засіданні та записалися на виступ”.  

Також комісія вносить пропозицію розглянути це питання останнім у 

порядку денному, після дотримання терміну оприлюднення, встановленого 

чинним законодавством.  

 

Райкович А.П.: 

Звертаю увагу депутатів, що за умови розгляду сьогодні всіх питань 

порядку денного, я не буду закривати тринадцяту сесію у зв’язку з тим, що 

очікується надходження з державного бюджету певного фінансового ресурсу.  

Враховуючи, що відносно проекту рішення за реєстраційним № 2324 

‟Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання” невитриманий термін оприлюднення в 

двадцять робочих днів, пропонується відтермінувати розгляд даного питання 

на наступне засідання тринадцятої сесії.  

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2134.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2041 “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”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2135.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2042 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2136.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2043 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шаповалу Ю.Л. безоплатно у власність земельної ділянки                                          
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по пров. Верхньовеселому (між будинками № 2-з та № 2)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2137.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2044 “Про передачу Шаповалу Ю.Л. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому                          

(між будинками № 2-з та № 2)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1717.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2045 “Про надання Вовк А.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Козацькій” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Херсонській, 54”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1924.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2046 “Про надання Босонченко Н.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Херсонській, 54” (додається). 

 

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

надання Поповіченко О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 15)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1925.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2047 “Про надання Поповіченко О.С. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Мотокросній (біля будинку № 15)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гладкому О.В. та Гладкій Є.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького (біля будинку № 245)”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 1926.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2048 “Про надання Гладкому О.В. та                     

Гладкій Є.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького (біля 

будинку № 245)” (додається). 

 

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

надання Маєвській В.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 12)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2138.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2049 “Про надання Маєвській В.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Курінному (біля будинку № 12)” (додається). 

 

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

надання Осєтрову В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Південному (біля будинку № 10)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2139.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2050 “Про надання Осєтрову В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Південному (біля будинку № 10)” (додається). 

 

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

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

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

Проект рішення за реєстраційним № 2142.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2051 “Про надання Довбні В.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Симона Петлюри (біля будинку № 9-а)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Віктора Домонтовича, 6”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2144.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2052 “Про надання Дуднику І.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Віктора Домонтовича, 6” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 29)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2345.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2053 “Про надання Кравченку А.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Курінному (біля будинку № 29)” (додається). 

 

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

передачу Тарасову О.Д. у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 9”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2145.  



33 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2054 “Про передачу Тарасову О.Д. у власність 

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

 

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

передачу Покрамовичу В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Куроп’ятникова (біля земельної ділянки з кадастровим                                                      

№ 3510100000:46:368:0083)”. Проект рішення за реєстраційним № 2146.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2055 “Про передачу Покрамовичу В.Р. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:46:368:0083)” (додається). 

 

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

передачу Москальцю В.С. у власність земельної ділянки по вул. Луганській 

(напроти будинку № 14)”. Проект рішення за реєстраційним № 2147.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 



34 

 

Прийнято рішення № 2056 “Про передачу Москальцю В.С. у 

власність земельної ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 14)” 

(додається). 

 

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

“Про передачу Хорзеєву О.О. у власність земельної ділянки                                                   

по вул. Куроп’ятникова”. Проект рішення за реєстраційним № 2148.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2057 “Про передачу Хорзеєву О.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова” (додається). 

 

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

передачу Марусу І.М. у власність земельної ділянки по тупику Прирічному                   

(біля будинку № 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2149.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2058 “Про передачу Марусу І.М. у власність 

земельної ділянки по тупику Прирічному (біля будинку № 1)” (додається). 

 

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

передачу Яровенко Ю.В. у власність земельної ділянки по вул. Луганській 

(біля будинку № 2-в)”. Проект рішення за реєстраційним № 2150.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2059 “Про передачу Яровенко Ю.В. у 

власність земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)” 

(додається). 

 

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

передачу Качану Ю.М. у власність земельної ділянки по вул. Шатила (біля 

будинку № 10)”. Проект рішення за реєстраційним № 2151.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2060 “Про передачу Качану Ю.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10)” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1928.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2061 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1929.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2062 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2140.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2063 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам                          

в садових товариствах” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2141.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2064 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1930.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2065 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2152.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2066 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

надання Плоховій Н.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 22,                         

корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 1728.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2067 “Про надання Плоховій Н.Б. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля буд. № 22, корп. 2)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

На нараді з заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, начальником управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради я попередив, що за моєї  

каденції як міського голови питання щодо змін цільового призначення 

земельних ділянок, на яких розміщені гаражі, виноситися на розгляд сесії та 

розглядатися не будуть. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по бульвару Студентському, 10”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1729.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2068 “Про надання Тарасову В.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

бульвару Студентському, 10” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Тараненко Т.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля тролейбусного парку)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1932.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Волкова І.В. щодо розташування гаража, зазначеного у проекті 

рішення. Пояснив, що на розгляд міської ради виносяться питання, які 

стосуються існуючих гаражів або розташовані поруч із великим скупченням 

збудованих гаражів. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2069 “Про надання Тараненко Т.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля тролейбусного парку)” (додається). 

 

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

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

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

рішення за реєстраційним № 1936.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2070 “Про надання Захарченку О.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 60-а)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1939.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2071 “Про надання Власовій С.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шевченка (біля буд. № 60-а)” (додається). 

 

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

надання Шарандак Н.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1944.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2072 “Про надання Шарандак Н.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова, 13” (додається). 

 

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

надання Негруц Г.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля буд. № 41)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1948.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 



41 

 

Прийнято рішення № 2073 “Про надання Негруц Г.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Михайлівській (біля буд. № 41)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки                                       

кадастровий № 31510100000:37:316:0155)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2047.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутатів Волкова І.В. та Деркаченка Ю.О. щодо місця розташування 

гаража та дати погодження проекту рішення. 

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), надав коментар на 

підтримку проекту рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2074 “Про надання Караушу С.В. дозволу                           

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної                            

ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки кадастровий                                              

№ 31510100000:37:316:0155)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Автомоновій К.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля буд. № 159)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2154.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2075 “Про надання Автомоновій К.Б. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Яновського (біля буд. № 159)” (додається). 

 

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

надання Цирульнику М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою                          

щодо відведення земельної ділянки по вул. Солдатській (гаражний  кооператив 

‟Гірник”)”. Проект рішення за реєстраційним № 2155.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2076 “Про надання Цирульнику М.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Солдатській (гаражний кооператив ‟Гірник”)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-б”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2156.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2077 “Про надання Бродському О.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 6-б” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Добровольському О.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Можайського (біля буд. № 6)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2157.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2078 “Про надання Добровольському О.Г. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Можайського (біля буд. № 6)” (додається). 

 

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

надання Душкіній Л.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 13)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2159.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2079 “Про надання Душкіній Л.Б. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 13)” (додається). 

 

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

надання Синиці П.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля буд. № 12-а)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2160.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2080 “Про надання Синиці П.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля буд. № 12-а)” (додається). 

 

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

надання Брезгалову Л.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі                                  

ПАТ ‟Радій”)”. Проект рішення за реєстраційним № 2161.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2081 “Про надання Брезгалову Л.О. дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ ‟Радій”)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Духовній Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою                            

щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля 

будинку № 16/9)”. Проект рішення за реєстраційним № 2164.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2082 “Про надання Духовній Ю.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній (біля буд. № 16/9)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Колосу О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Лінія 7-а (біля буд. № 32)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2165.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2083 “Про надання Колосу О.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Лінія 7-а (біля буд. № 32)” (додається). 

 

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

надання Соповій Т.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою                                

щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі 

буд. № 22/5)”. Проект рішення за реєстраційним № 2166.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2084 “Про надання Соповій Т.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній (у дворі буд. № 22/5)” (додається). 

 

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

надання Замедянській Н.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля буд. № 26/50)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2167.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2085 “Про надання Замедянській Н.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шульгиних (біля буд. № 26/50)” (додається). 

 

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

надання Барсегян А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 16/7)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2170.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2086 “Про надання Барсегян А.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (у дворі буд. № 16/7)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Яцуну Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка (біля буд. № 7)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2172.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2087 “Про надання Яцуну Л.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Валерія Гончаренка (біля буд. № 7)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Волохову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою                               

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія Волохова (напроти                         

буд. № 9/1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2173.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2088 “Про надання Волохову О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Волохова (напроти буд. № 9/1)” (додається). 

 

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

надання Яблуновському А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля теплопункту)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2346.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2089 “Про надання Яблуновському А.Г. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля теплопункту)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2347.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2090 “Про надання Смірнову С.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)” (додається). 

 

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

надання Мамедову Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2348.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, Шамардін О.С., голова 

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, надали коментар стосовно проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2091 “Про надання Мамедову Р.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля буд. № 22, корп. 1)” (додається). 

 

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

передачу Сіговій Н.С. та Педченко Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                                 

по пров. Декабристів (біля будинку № 3)”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 1953.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2092 “Про передачу Сіговій Н.С. та                                      

Педченко Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                                  

по пров. Декабристів (біля будинку № 3)” (додається). 

 

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

передачу Мартиновій І.В. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2177.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2093 “Про передачу Мартиновій І.В.                                   

у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського                                    

(між будинками № 16/3 та № 12/4)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Матвеєнку І.А. у власність земельної ділянки по просп. Перемоги                         

(біля будинку № 18)”. Проект рішення за реєстраційним № 2178.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2094 “Про передачу Матвеєнку І.А. у 

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

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

передачу Гордовому І.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки                                                    

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2182.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2095 “Про передачу Гордовому І.Ю. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського 

(біля будинку № 63)” (додається). 

 

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

“Про передачу Гордовій С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки                           

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2183.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2096 “Про передачу Гордовій С.Г. безоплатно                    

у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку 

№ 63)” (додається). 

 

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

передачу Цимбалу В.Д. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового будинку № 55/77)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2184.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2097 “Про передачу Цимбалу В.Д. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі 

житлового будинку № 55/77)” (додається). 

 

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

передачу Баланюку М.Г. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по вул. Академіка Корольова (біля буд. № 32)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2185.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2098 “Про передачу Баланюку М.Г. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля буд. № 32)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Луньовій Ю.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Космонавта Попова (біля буд. № 11/3)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2186.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2099 “Про передачу Луньовій Ю.О.                                   

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля буд. № 11/3)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок                                      

по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2187.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2100 “Про передачу громадянам безоплатно у 

власність земельних ділянок по просп. Перемоги (біля стадіону школи                      

№ 20)” (додається). 

 

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

передачу кооперативу власників гаражів ‟ВІРАЖ” безоплатно у власність 

земельної ділянки по шосе Олександрійському”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2189.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2101 “Про передачу кооперативу                              

власників гаражів ‟ВІРАЖ” безоплатно у власність земельної ділянки                      

по шосе Олександрійському” (додається). 

 

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

передачу Константинову Б.П. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2190.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2102 “Про передачу Константинову Б.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                            

Корольова, 24-а” (додається). 

 

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

передачу Нікітіну В.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 2191.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2103 “Про передачу Нікітіну В.Л. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Нікітіній Т.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 2192.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція поставити на переголосування дане питання. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Повторно ставлю на голосування питання ‟Про передачу Нікітіній Т.Ю. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля 

котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 2192.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2104 “Про передачу Нікітіній Т.Ю. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)” 

(додається). 

 

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

передачу Германову Є.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Валерія Гончаренка, 5-д”. Проект рішення за реєстраційним № 2193.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція поставити на переголосування дане питання. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу Германову Є.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка, 5-д”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2193.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2105 “Про передачу Германову Є.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія                             

Гончаренка, 5-д” (додається). 

 

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

передачу Іванині І.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                                    

по вул. Полтавській (біля буд. № 81)”. Проект рішення за реєстраційним                   

№ 2364.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2106 “Про передачу Іванині І.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Полтавській (біля буд. № 81)” 

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

передачу Салову В.М. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1733.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2107 “Про передачу Салову В.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 2-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про передачу Тирличу О.Л. у власність земельної ділянки                                              

по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2365.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2108 “Про передачу Тирличу О.Л. у власність 

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

(додається). 
 

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

передачу Притулі К.М. у власність земельної ділянки по просп. Перемоги                           

(біля будинку № 14)”. Проект рішення за реєстраційним № 615.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2109 “Про передачу Притулі К.М. у власність 

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

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Фокіній Л.О. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинків № 10 та № 12)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2366. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2110 “Про передачу Фокіній Л.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинків № 10                             

та № 12)” (додається). 

 

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

“Про надання ТОВ ‟СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-а”. Проект рішення за                                

реєстраційним № 1273.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. детально пояснив проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2111 “Про надання ТОВ ‟СІТІ ЛАЙН 

КОМПАНІ” дозволу на розроблення технічної документації із                      

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                         

по вул. Віктора Чміленка, 24-а” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟Джерельний” дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

реєстраційним № 1460.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2112 “Про надання ТОВ ‟Джерельний” 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі                                       

(на місцевості) по вул. Пацаєва, 14, корп. 1” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 17-г”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1742.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2113 “Про надання Алієвій С.Є. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Василя Нікітіна, 17-г” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1960.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2114 “Про надання Жиминюк В.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Леваневського, 2-г” (додається). 

 

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

“Про надання ТОВ ‟Кіровоградська нафтова компанія” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                       

по вул. Михайлівській, 39”. Проект рішення за реєстраційним № 2050.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2115 “Про надання ТОВ ‟Кіровоградська 

нафтова компанія” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській, 39” (додається). 

 

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

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Нейгауза, 24”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1750.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2116 “Про надання Соколану С.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Нейгауза, 24” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟ВТОРСТАЛЬМЕТ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2195.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція змінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟25 років”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2117 “Про надання ТОВ ‟ВТОРСТАЛЬМЕТ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟СФ ТРЕЙД” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Кавалерійській, 19/26”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2201.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2118 “Про надання ТОВ ‟СФ ТРЕЙД” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Кавалерійській, 19/26” (додається). 

 

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

надання Петушинському А.А. та Петушинській І.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2202.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2119 “Про надання Петушинському А.А. та 

Петушинській І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 4-а” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟КРОНОС-ЛІДЕР” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миру, 8”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2203.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Капітонова С.І. щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2120 “Про надання ТОВ ‟КРОНОС-ЛІДЕР” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Миру, 8” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Липи, 2-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2204.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2121 “Про надання ТОВ ‟ЕЛІТ БУД 

ТЕХНОЛОГІЇ” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Липи, 2-а” (додається). 

 

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

надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Січовій, 53”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2205.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2122 “Про надання Коваленку С.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Січовій, 53” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 121-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2206.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2123 “Про надання Богдану А.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева, 121-а” (додається). 

 

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

надання Новікову М.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 13”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2207.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2124 “Про надання Новікову М.Є. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пацаєва, 13” (додається). 

 

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

надання ПП ‟СТ-СЕРВІС” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 6-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2209.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2125 “Про надання ПП ‟СТ-СЕРВІС” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Шевченка, 6-а” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟УПК-ЄВРОПЛЮС” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Аджамській, 13-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2210.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2126 “Про надання ТОВ ‟УПК-ЄВРОПЛЮС” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Аджамській, 13-а” (додається). 

 

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

надання Дударенко З.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Козацькому, 36”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2349.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2127 “Про надання Дударенко З.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Козацькому, 36” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟Ритуал-Кіровоград” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2350.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2128 “Про надання ТОВ ‟Ритуал-Кіровоград” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній, 23-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Цицаковській С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 863.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

Волкова І.В. пояснив, що проект рішення стосується існуючого магазину, 

площу якого планують збільшити. 

 

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

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, надав коментар, що проект 

рішення погоджено профільною постійною комісією. Заявник особисто 

зверталася з порушеного питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

надання ТОВ ‟ВЛАДЕН-В.Р.” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Варшавській, 98”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2372.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2129 “Про надання ТОВ ‟ВЛАДЕН-В.Р.” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Варшавській, 98” (додається). 

 

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

надання Табаловій В.В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Великій Перспективній, 76/80”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2373.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2130 “Про надання Табаловій В.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Великій Перспективній, 76/80” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Кіровоградське видавництво” КП ДАК ‟Укрвидавполіграфія”                   

в оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 2”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1276.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2131 “Про передачу ПрАТ ‟Кіровоградське 

видавництво” КП ДАК ‟Укрвидавполіграфія” в оренду земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 2” (додається). 

 

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

“Про передачу ФОП Єгоян О.В. в оренду земельної ділянки                                                         

по вул. Степняка-Кравчинського, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 1756.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2132 “Про передачу ФОП Єгоян О.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 6” (додається). 

 

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

передачу Розгачову Я.О. в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 33/38”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2211.  

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

У даному проекті рішення встановлена орендна ставка земельної 

ділянки у розмірі 10 %. Орендна ставка для аналогічних земельних ділянок 

встановлюється на рівні 6 %. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Така відсоткова ставка була зазначена у попередньому договорі оренди.  

 

Бєлов В.В.: 

Пропоную внести зміни до даного проекту рішення, а саме встановити 

орендну ставку для даної земельної ділянки у розмірі 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Власники мають подати письмову заяву.  

Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Бєлова В.В. внести зміни 

до проекту рішення, а саме встановити орендну ставку у розмірі 6 %. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

зміною. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2133 “Про передачу Розгачову Я.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Дворцовій, 33/38” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про передачу Барбуну О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Байкальській, 

107-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2212.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2134 “Про передачу Барбуну О.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Байкальській, 107-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Ріал-Істейт” в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова, 9-г”. Проект рішення за реєстраційним № 2213.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2135 “Про передачу ТОВ ‟Ріал-Істейт” в 

оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г” (додається). 

 

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

“Про передачу ТОВ ‟АТБ-ТОРГСТРОЙ” в оренду земельної ділянки                                                         

по вул. Полтавській, 60”. Проект рішення за реєстраційним № 2214.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2136 “Про передачу ТОВ ‟АТБ-ТОРГСТРОЙ” 

в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 60” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟РІАЛ ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки                                                          

по вул. Преображенська, 109”. Проект рішення за реєстраційним № 2215.  

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”), Шамардіна К.О., депутат 

міської ради (голова міжфракційного об’єднання ‟Рівні можливості”, 

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

про наявний конфлікт інтересів у даному питанні (письмові заяви додаються). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2137 “Про передачу ТОВ ‟РІАЛ ІСТЕЙТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Преображенська, 109” (додається). 

 

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

“Про передачу Дзьомі С.В. в оренду земельної ділянки по                                                          

вул. Руслана Слободянюка, 213-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2216.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2138 “Про передачу Дзьомі С.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 213-б” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Воронцовій О.С. в оренду земельної ділянки по вул. Поповича, 1-к”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2217.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2139 “Про передачу Воронцовій О.С. в оренду 

земельної ділянки по вул. Поповича, 1-к” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟ЛАДОК ПЛЮС” в оренду земельної ділянки по вул. Ельворті, 

5”. Проект рішення за реєстраційним № 2219.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2140 “Про передачу ТОВ ‟ЛАДОК ПЛЮС” в 

оренду земельної ділянки по вул. Ельворті, 5” (додається). 

 

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

передачу Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 29”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2351.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2141 “Про передачу Очеретнюку В.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 29” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до повторного розгляду рішення “Про передачу                              

ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л”, 

зупиненого розпорядженням міського голови від 10.09.2018 № 20-р (прийнято 

на восьмому засіданні дванадцятої сесії 06.09.2018).  

Я зупинив дію цього рішення, враховуючи наявність конфлікту щодо 

порушеного питання. Розібравшись у ситуації, я не побачив причин не 

задовільнити прохання заявника.  

Ставлю на голосування пропозицію підтвердити рішення “Про передачу                              

ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л” 

двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по                                                      

вул. Авіаційній, 72/43”. Проект рішення за реєстраційним № 2352.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2142 “Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Авіаційній, 72/43” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція повернутися на переголосування по питанню 

щодо повторного розгляду рішення “Про передачу ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в 

оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л”, зупиненого 

розпорядженням міського голови від 10.09.2018 № 20-р (прийнято на 

восьмому засіданні дванадцятої сесії 06.09.2018). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 15.53. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 28 депутатів, відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу Романюку Р.О., 

Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. в оренду земельної ділянки                                         

по вул. Родниковій, 90-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2353.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2143 “Про передачу Романюку Р.О.,                          

Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. в оренду земельної ділянки                                        

по вул. Родниковій, 90-а” (додається). 

 

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

денного “Про передачу Черевку С.М. в оренду земельної ділянки                                                         

по вул. Руслана Слободянюка, 162”. Проект рішення за реєстраційним № 2354.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція замінити 

строк оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟10 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2144 “Про передачу Черевку С.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 162” (додається). 

 

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

поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній 

(біля будинку № 25)”. Проект рішення за реєстраційним № 2220.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2145 “Про поновлення Радчук Н.Г. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 25)” 

(додається). 

 

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

“Про поновлення Дзюбак Н.А. договору оренди земельної ділянки                                            

по вул. Преображенській, 16-г”. Проект рішення за реєстраційним № 2221.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція замінити 

строк договору оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2146 “Про поновлення Дзюбак Н.А. договору 

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

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2222.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2147 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

“Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди земельної ділянки                                        

по вул. Полтавській, 40”. Проект рішення за реєстраційним № 2225.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2148 “Про поновлення Добрянському І.А. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Полтавській, 40” (додається). 

 

Райкович А.П 

Шановні депутати! 

Нами було прийнято рішення щодо повернення на переголосування 

повторного розгляду рішення “Про передачу ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л”, зупиненого розпорядженням 

міського голови від 10.09.2018 № 20-р (прийнято на восьмому засіданні 

дванадцятої сесії 06.09.2018).  

 

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

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

Є пропозиція встановити розмір орендної ставки на рівні 12 %. 

 

Райкович А.П.: 

Які будуть пропозиції? 

Надійшла пропозиція підтвердити рішення “Про передачу                                         

ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л” 

двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2149 “Про передачу ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в 

оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. внести зміни 

до рішення міської ради “Про передачу ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС” в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л”, а саме встановити орендну ставку 

на рівні 12 % та розглянути це питання додатково. 
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Хто за те, щоб додатково включити до порядку денного тринадцятої 

сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.09.2018 № 2149”, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Переходимо до розгляду питання “Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 2149” (відповідно до 

пропозиції депутата Краснокутського О.В. щодо збільшення орендної плати                                       

ПП ‟ВОДОЛІЙ-ЦС до 12 %). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2150 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 2149” (додається). 

 

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

“Про припинення Замші Н.М. права користування земельною ділянкою                                  

по пров. Гайдамацькому, 8”. Проект рішення за реєстраційним № 2226.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2151 “Про припинення Замші Н.М. права 

користування земельною ділянкою по пров. Гайдамацькому, 8” 

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

припинення ФОП Вітряченку Л.Б. права користування земельною ділянкою                      

по вул. Волкова (біля будинку № 10, корп. 1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2229.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2152 “Про припинення ФОП Вітряченку Л.Б. 

права користування земельною ділянкою по вул. Волкова (біля                                 

будинку № 10, корп. 1)” (додається). 

 

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

припинення Єременко Л.В. та Ковальовій Л.В. права користування земельною 

ділянкою”. Проект рішення за реєстраційним № 2230.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2153 “Про припинення Єременко Л.В.                                    

та Ковальовій Л.В. права користування земельною ділянкою” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 22-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2233.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2154 “Про надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                              

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                                  

по вул. Полтавській, 22-б” (додається). 

 

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

передачу ОКВП ‟ДНІПРО-КІРОВОГРАД” в постійне користування 

земельних ділянок по вул. Лесі Українки, 62-н та по вул. Мінській, 114-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2355.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2155 “Про передачу ОКВП ‟ДНІПРО-

КІРОВОГРАД” в постійне користування земельних ділянок по                                      

вул. Лесі Українки, 62-н та по вул. Мінській, 114-а” (додається). 

 

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

“Про припинення ОКП ‟Бібліотечний колектор” права користування 

земельною ділянкою по вул. Олега Ольжича, 44”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2371.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2156 “Про припинення ОКП ‟Бібліотечний 

колектор” права користування земельною ділянкою                                                                  

по вул. Олега Ольжича, 44” (додається). 

 

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

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

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

аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 2266.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2157 “Про затвердження земельної ділянки                           

по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                                                                     

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

(додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти магазину 

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

за реєстраційним № 2356.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2158 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (напроти магазину ‟АТБ-маркет”), право оренди 

на яку набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                         
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по вул. Тараса Карпи (біля будинку № 105/46) та включення до Переліку 

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

Проект рішення за реєстраційним № 2062.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2159 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Тараса Карпи (біля 

будинку № 105/46) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                            

по вул. Космонавта Попова (біля ринку ‟Жемчуг”) та включення до Переліку 

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

Проект рішення за реєстраційним № 2357.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2160 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова 

(біля ринку ‟Жемчуг”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. Андрія Матвієнка, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1559.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2161 “Про надання дозволу на                                  

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. Андрія Матвієнка, 2-а” (додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                                

по вул. Бєляєва, 31-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1985.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2162 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 31-а” 

(додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Автолюбителів, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2285.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2163 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 1” 

(додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Андріївській, 16-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2286.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2164 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-а” 

(додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Соборній, 27-в”. Проект рішення за реєстраційним № 662.  

 

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

партії ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), повідомив, що 

його електронна картка для голосування не спрацьовує. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2165 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Соборній, 27-в” 

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

продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки несільськогосподарського 

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

реєстраційним № 2287.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2166 “Про продаж Горгоцу С.Л. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта                                   

Попова, 15-в” (додається). 

 

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

продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                             

по вул. Добровольського, 22-в”. Проект рішення за реєстраційним № 2288.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2167 “Про продаж Горгоцу С.Л.                                      

земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                                 

по вул. Добровольського, 22-в” (додається). 

 

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

продаж Денисовій Л.А. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Михайлівській, 35”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 1305.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 



85 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2168 “Про продаж Денисовій Л.А.                        

земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                             

по вул. Михайлівській, 35” (додається). 

 

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

продаж Фундовній Л.М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Садовій, 81-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2358.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2169 “Про продаж Фундовній Л.М. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Садовій, 81-а” 

(додається). 

 

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

зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки                                 

по пров. Курінному, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 1575.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2170 “Про зміну Паламарчук О.В. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля будинку № 9/2)”. Проект рішення за реєстраційним № 1577.  

Шановні депутати! 

Слово для виступу просить представник громади Селін С.Є. Надаю йому 

слово. 

 

Селін С.Є., представник громади: 

Шановні депутати! 

Дякую за можливість виступити. 

Прошу звернути увагу, що це питання повторно виноситься на розгляд  

сесії міської ради та стосується будинку за адресою по вул. Космонавта 

Попова, 9, корп. 2. 

Ми, мешканці зазначеного будинку, проти даного проекту рішення. На 

минулій сесії ми відстояли це питання. Зраз не можемо зрозуміти, що 

змінилося. Комунікації залишилися в тому ж місці. Думка мешканців щодо 

забудови земельної ділянки не змінилася. Вони проти. Стосовно виділення 

землі біля будинку відкрито кримінальне провадження. Чому це питання знову 

включене до порядку денного?  

Мешканці будинку звертаються до депутатів міської ради з проханням 

не голосувати за даний проект рішення. 

  

Райкович А.П.: 

Я знімаю з розгляду це питання. 

 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміну Близнюку М.Г. цільового призначення земельної ділянки                                              

по вул. Мінській, 78”. Проект рішення за реєстраційним № 1992.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2171 “Про зміну Близнюку М.Г. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Мінській, 78” (додається). 

 

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

зміну Мдзінарашвілі Д.Г. та Мдзінарашвілі Д.К. цільового призначення земельної 

ділянки по пров. Курінному”. Проект рішення за реєстраційним № 1993.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2172 “Про зміну Мдзінарашвілі Д.Г.                                       

та Мдзінарашвілі Д.К. цільового призначення земельної ділянки                         

по пров. Курінному” (додається). 

 

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

зміну Усанову В.В. цільового призначення земельної ділянки                                                   

по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 2262.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2173 “Про зміну Усанову В.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)” 

(додається). 

 

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

“Про зміну Машковській Т.М. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Вокзальній (біля будинку № 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2263.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2174 “Про зміну Машковській Т.М. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)” 

(додається). 

 

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

зміну Кучмі М.П. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля хлібного кіоска)”. Проект рішення за реєстраційним № 2264.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2175 “Про зміну Кучмі М.П. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля хлібного 

кіоска)” (додається). 

 

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

“Про зміну ПАТ ‟Ельворті” цільового призначення земельної ділянки                             

по вул. Ельворті, 2-в”. Проект рішення за реєстраційним № 2359.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2176 “Про зміну ПАТ ‟Ельворті” цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Ельворті, 2-в” (додається). 

 

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

“Про зміну ПАТ ‟Ельворті” цільового призначення земельної ділянки                            

по вул. Ельворті, 2-в”. Проект рішення за реєстраційним № 2360.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2177 “Про зміну ПАТ ‟Ельворті” цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Ельворті, 2-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про зміну ПАТ ‟Ельворті” цільового призначення земельної ділянки                              

по вул. Євгена Чикаленка, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2361.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2178 “Про зміну ПАТ ‟Ельворті” цільового 

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

 

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

зміну Андрєєвій Ю.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Івана 

Похитонова (біля будинку № 1-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 2362.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Демченка М.І. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2179 “Про зміну Андрєєвій Ю.С. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля                                      

будинку № 1-а)” (додається). 

 

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

надання ДП ‟Ремонтний завод радіотехнічного обладнання” дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Добровольського, 2”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2363.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2180 “Про надання ДП ‟Ремонтний завод 

радіотехнічного обладнання” дозволу на проведення інвентаризації 

земель по вул. Добровольського, 2” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградському обласному краєзнавчому музею дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу                                        

та об’єднання земельних ділянок по вул. Кропивницького, 172/42                                             

та вул. Кропивницького, 174”. Проект рішення за реєстраційним № 2256.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2181 “Про надання Кіровоградському 

обласному краєзнавчому музею дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Кропивницького, 172/42 та по вул. Кропивницького, 174” 

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

затвердження ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на площі Дружби народів, 2”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2258.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2182 “Про затвердження ДЕРЖАВНОМУ 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки на площі Дружби народів, 2” (додається). 

 

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

“Про надання Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права                          

імені М.П. Сая дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 4”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2259.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2183 “Про надання Кіровоградському 

кооперативному коледжу економіки і права імені М.П. Сая дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 4” (додається). 

 

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

затвердження Вітряченку Л.Б. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 18”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2260.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2184 “Про затвердження Вітряченку Л.Б. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 18” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішень міської ради”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2290.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2185 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання “Різне”.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Сьогодні в ході виступу з місця я озвучив запитання щодо надання мені 

відповіді про вирішення питання стосовно домоволодіння по                                    

провулку Олексіївському (порушене громадянкою Левицькою З.О. 06.09.2018).                     

Я зрозумів, що відповідь не готова, тому прошу надати мені відповідь на 

наступному засіданні сесії. 

Також я вже давно піднімаю питання щодо облаштування тротуарів у 

мікрорайоні Новоолексіївки.  

Міський голова підтверджував, що треба розпочинати цей процес. 

Починати потрібно з того, що працівники спецінспекції повинні встановити і 

зафіксувати факти порушень меж земельних ділянок власниками 

домоволодінь де зайняті тротуари. У разі невиконання приписів, юридичне 
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управління міської ради має підготувати відповідні документи для вирішення 

питання в судовому порядку.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Як я інформував, пропоную завершити друге засідання тринадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. 

Дякую за роботу. 

Про дату проведення наступного засідання тринадцятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено 

додатково. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович 


