
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  58 

другого засідання чотирнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 07 лютого 2019 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання чотирнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
 

 

На друге засідання чотирнадцятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 30 депутатів. Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Шановні депутати! 

У роботі другого засідання чотирнадцятої сесії міської ради беруть 

участь: 

Кришко Олександр Володимирович - голова Фортечної районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Прокопчук Дмитро Вікторович ‒ керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

На минулому засіданні сесії було перенесено розгляд питання ‟Про 

інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про результати 

діяльності прокуратури на території міста Кропивницького за 2018 рік”. Також 

нерозглянутими залишилися питання щодо регулювання земельних відносин.  
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Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

оголошуються заяви, оголошення, запитання. 

 

Надав слово представникам громадських організацій та громадянам 

міста, які записалися на виступ: 

Глинському М.Я., Шишацькій Н.М., які висловили різні погляди стосовно 

розгляду питання порядку денного ‟Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а”, проект рішення 

за реєстраційним № 2568. 

 

Шеремету О.С., який проінформував про проблеми з оформленням 

технічної документації та узгодженням меж земельної ділянки, на якій 

розташований ЖБК ‟Інгул”. Звернувся з проханням включити до порядку 

денного чотирнадцятої сесії питання ‟Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ ‟ЖБК ‟ІНГУЛ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1”, проект рішення № 2239.  

Райкович А.П. надав доручення заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосіну О.В. під час перерви вивчити 

порушене питання та надати вичерпну інформацію міському голові і голові 

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Шамардіну О.С.  

 

Краснокутському О.В., депутату міської ради (фракція політичної 

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

роботу працівникам патрульної поліції, які спільно з мобільною бригадою по 

попередженню домашнього насильства взяли активну участь у порятунку 

життя півторарічної дитини.  

 

Демченку М.І., депутату міської ради (позафракційний), який 

продемонстрував присутнім відеоматеріал щодо забудови берегу річки 

Сугоклії, будівництва та освітлення дороги на території парку Перемоги, 

використання шлюзів-регуляторів, дамби як транспортного сполучення. 

Висловив своє відношення стосовно порених питань. Також висловив 

нарікання щодо відсутності у Програмі утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 

2017-2021 роки вулиць та провулків мікрорайону Новоолексіївки, які 

потребують першочергового освітлення, відповідно до поданого ним переліку, 

узгодженого зборами громади.  

Оголосив усний депутатський запит з вимогою зобов’язати Головне 

управління житлово-комунального господарства міської ради відповідно до 
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Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки розробити проектно-

кошторисну документацію в розрізі по округах та ознайомити з нею 

депутатський корпус.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є у депутатів заяви, оголошення, запитання? Немає. 

Надійшов усний депутатський запит Демченка М.І. Ставлю на 

голосування пропозицію підтримати озвучений депутатський запит. Прошу 

визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності прокуратури 

на території міста Кропивницького за 2018 рік”. Доповідач Прокопчук Д.В. ‒ 

керівник Кіровоградської місцевої прокуратури. 

 

Прокопчук Д.В., керівник Кіровоградської місцевої прокуратури: 

Зачитав інформацію про результати діяльності прокуратури на 

території міста Кропивницького за 2018 рік (додається). 

 

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

‟ВО ‟Свобода”), висловив зауваження стосовно якості опрацювання 

працівниками прокуратури депутатських звернень.  

 

Прокопчук Д.В. відповів на запитання депутата Капітонова С.І. 

стосовно розгляду справи щодо некомпетентних дій медичного персоналу, 

внаслідок яких дитина стала інвалідом. Зауважив, що депутати можуть 

звернутися та отримати вичерпну відповідь з того чи іншого питання. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція взяти до відома інформацію керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури про результати діяльності прокуратури на території 

міста Кропивницького за 2018 рік. Зачитав проект рішення. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 



4 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2306 “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

прокуратури на території міста Кропивницького за 2018 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Надійшли пропозиції щодо зняття з розгляду питань порядку денного 

‟Про передачу Духовній Ю.В. у власність земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (біля будинку № 16/9)”, проект рішення за реєстраційним                     

№ 2540, ‟Про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському (біля будинку       

№ 25), проект рішення за реєстраційним № 1740. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

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

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

Шановні колеги! 

На попередніх засіданнях сесій за моєю пропозицією було знято з 

розгляду питання щодо регулювання земельних відносин стосовно ліквідатора 

аварії на ЧАЕС, учасника бойових дій ‒ Котляренка Л.А., а саме земельної 

ділянки по вул. Юрія Краснокутського. 

Прошу надати доручення управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради подати це питання на 

розгляд міської ради. 

Прошу мене підтримати. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

На минулому засіданні чотирнадцятої сесії міської ради депутати 

підтримали мій депутатський запит стосовно незадовільної роботи                                

ТОВ ‟Екостайл” щодо вивезення твердих побутових відходів та сміття у місті. 

Одним з пунктів запиту була інформація керівника підприємства з приводу 

ситуації, яка склалась. Тому я просив би сьогодні включити до порядку денного 

та заслухати питання ‟Про інформацію керівника ТОВ ‟Екостайл” з приводу 

ситуації, яка склалась із вивозом сміття в місті, відповідно до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2266 ‟Про депутатський 

запит депутата Міської ради міста Кропивницького Цертія О.М.”. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Олександре Сергійовичу Вергун! 

Забезпечте, будь ласка, щоб депутати мали змогу після перерви 

заслухати звіт керівника підприємства.  

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного чотирнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про надання ПП ‟Кіровоградбудресурс” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики)”, проект 

рішення за реєстраційним № 2593. Суть питання полягає у зміні цільового 

призначення земельної ділянки ‟розміщення торговельно-розважального 

комплексу” на з ‟розміщення енергогенеруючого підприємства”.  
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Доводжу до відома колег статистику, пов’язану з проблематикою у 

енергетичній галузі міста, де на вугільних складах, розрахованих на мільйони 

тон вугілля, в наявності є лиши тисячі. Необхідно вишукувати інвесторів для 

будівництва у місті альтернативних екологічно безпечних джерел енергії. 

Питання погоджене профільною постійною комісією і не має зауважень з боку 

громадськості. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ларіна А.С. включити до 

порядку денного чотирнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання                    

ПП ‟Кіровоградбудресурс” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по 

просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики)”, проект рішення за реєстраційним 

№ 2593. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

Прошу включити до порядку денного чотирнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради Міста Кропивницького 

від 06.11.2018 № 1964 ‟Про уповноваження”. Питання стосується доповнення 

рішення від 06.11.2018 № 1964 ‟Про уповноваження” пунктом про те, що 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради може погоджувати технічну 

документацію та межі земельних ділянок. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С. включити 

до порядку денного чотирнадцятої сесії міської ради питання ‟Про внесення 

змін до рішення Міської ради Міста Кропивницького від 06.11.2018 № 1964 

‟Про уповноваження”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
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Депутат Демченко М.І. звернувся з проханням на депутатське 

запитання про заходи, вжиті для допомоги громадянці Левицькій З.О. у 

вирішенні проблеми підтоплення її подвір’я та будинку стічними водами 

внаслідок порушення рельєфу власниками сусідніх домоволодінь.  

 

Райкович А.П.: 

Олександре Сергійовичу Вергун! 

Прошу підготуватися та після закінчення сесійного засідання надати 

роз’яснення депутату Демченку М.І. та пропозиції щодо врегулювання 

ситуації. 

Є ще пропозиції щодо порядку денного? Немає.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти зміни та доповнення до 

порядку денного чотирнадцятої сесії міської ради в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2307 “Про внесення змін та доповнень до 

порядку денного чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Хотів би дати роз’яснення щодо 2-3 питань, включених до порядку 

денного: 

Про інформацію начальника відділу розслідувань особливо тяжких 

злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788 ‟Про депутатський запит 

групи депутатів Міської ради міста Кропивницького”. Доповідач                                 

Рудненко О.М. ‒ начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів 

слідчого управління Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області; 

 

Про інформацію начальника управління захисту економіки в 

Кіровоградській області Департаменту захисту економіки Національної 

поліції України, відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 06 вересня 2018 року № 1788 ‟Про депутатський запит групи депутатів 

Міської ради міста Кропивницького”. Доповідач Духно В.М. ‒ начальник 

управління захисту економіки в Кіровоградській області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України.  
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Зазначені працівники Управління Національної поліції України в 

Кіровоградській області не надавали інформацію. 

За результатами розгляду листа міської ради від 12.12.2018 № 250 про 

необхідність участі начальника відділу розслідувань особливо тяжких 

злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області у засіданні сесії міської ради для надання інформації 

про виконання рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018                       

№ 1788 ‟Про депутатський запит групи депутатів Міської ради                                       

міста Кропивницького” надійшов лист-роз’яснення. У своїй діяльності поліція 

керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України 

‟Про Національну поліцію”, іншими законами, актами Президента та 

постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, 

виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ України, 

іншими нормативно-правовими актами.  

Відповідно до статті 86 Закону України ‟Про національну поліцію”, 

керівники відповідних територіальних органів поліції раз на рік готують та 

публікують на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність 

поліції. Територіальним органом поліції на території міста Кропивницького, 

який звітує перед міською радою міста Кропивницького, є Кропивницький 

відділ поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області.   

Прошу юридичне управління міської ради спільно з групою депутатів, 

які звернулися з депутатським запитом, опрацювати вищезазначений запит з 

урахуванням листа начальника Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області відповідно до юридичного трактування та внести 

пропозицію щодо можливості внесення питань до порядку денного або їх 

остаточного зняття з розгляду.  
 

Шановні депутати! 

Пропоную питання порядку денного ‟Про звіти голів постійних комісій 

Міської ради міста Кропивницького” розглянути пізніше. Немає заперечень? 

Немає. 

Розглядаємо питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2452. Доповідач Тимоховська Т.М. ‒ 

начальник управління з питань захисту прав дітей міської ради. 

Чи є необхідність в доповіді? 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” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2308 “Про внесення змін до рішення                      

міської ради від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської 

програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2017-2019 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 06 листопада 2018 року № 1954”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2586. Доповідач Назарець А.Ф. ‒ 

начальник управління культури і туризму міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2309 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 06 листопада 2018 року № 1954” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                             

від 06 листопада 2018 року № 1966 ‟Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1200 ‟Про надання згоди на безоплатну 

передачу з державної власності до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького світлофорних об’єктів”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2455. Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 2310 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1966 ‟Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1200 

‟Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

світлофорних об’єктів” (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 № 1746 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2617. Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2311 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 ‟Про внесення 

змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня                           

2017 року № 1263” (додається). 

 

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

“Про звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента України, 

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Ради національної 

безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї в Україні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2432. Доповідач Капітонов С.І. ‒ депутат міської 

ради. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

Зачитав текст звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 

Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї в 

Україні. 

Зауважу, що за шість років із 47 держав-членів Ради Європи 

Стамбульську конвенцію три держави не підписали та не ратифікували, 

двадцять дві ‒ підписали але не ратифікували. 
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У Конвенції є такі положення, які неможливо застосовувати для 

України. Вже минув той час, коли світ жив під гаслами ‟Секс, наркотики,                     

рок-н-рол”. Тоді також деякі громадські діячі висловлювалися, що це 

нормально: свобода, рівенство і таке інше. Розвинуті країни одразу зрозуміли, 

що це хибний шлях. На сьогоднішній день всі розвинуті країни оберігають, 

піклуються та захищають інститут сім’ї.  

 

На запитання депутата Яремчук В.С. пояснив, що проект рішення 

підготовлено фракцією ‟ВО ‟Свобода”, але аналогічні проекти рішень 

розглядаються всіма радами по країні. Схожі за змістом звернення 

підтримані 67 радами. Проект рішення підготовлений у зв’язку з тим, що 

партією ‟ВО ‟Свобода” передбачена програма захисту українців, якою 

пропагується захист традиційних сімейних цінностей.  

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), висловила зауваження до деяких пунктів, 

прописаних у проекті звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 

Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї в 

Україні, а саме щодо припинення спроб ратифікувати Конвенцію Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству 

(Стамбульської конвенції), щодо заборони пропаганди різних видів девіантної 

статевої поведінки, у тому числі у формі так званих ‟маршів рівності”, 

‟прайдів” тощо. Навела статистичні дані про кількість жінок, які 

помирають від насильства в сім’ї в Україні. Закликала не підтримувати 

проект рішення ‟Про звернення Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та 

Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї в 

Україні”.  

 

Капітонов С.І. перелічив варіанти вирішення питання щодо захисту 

прав жінок на рівні держави у законодавчому полі. Висловив своє бачення 

щодо різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі у формі  

проведення ‟гей-парадів” тощо. 

 

Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного 

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група 

‟Рідний край”): 

Зараз в місцевих і обласних радах поширюються анти-гендерні заяви під 

прикриттям сімейних цінностей. Поширюється думка, що ідеї гендерної 

рівності, начебто, руйнують традиційні суспільні інститути, у тому числі 

інститут сім’ї. Йде штучне роздмухування надуманих ‟страхів” та 

залякування суспільства, нібито, загрозливою гендерною ідеологією. 

Заявляємо про те, що подібні твердження є прямим зазіханням на 

Конституцію України, тому що саме у статті 24 КонституціїУкраїни  
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закріплені принципи рівності прав і свобод усіх громадян. Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Відбувається зазіхання на європейський вибір, зроблений Україною, 

що наближає нас до стандартів якості життя цивілізованого світу. Наразі, 

через антигендерну інформаційну кампанію існує загроза нівелювання самої 

ідеї гендерної рівності як європейської цінності. 

Запропоновані заходи – заборонити гендерну політику, заборонити 

спроби ратифікувати Стамбульську конвенцію. 

Використані інструменти – маніпуляція термінами та цитатами, правові 

помилки, розраховані на незнання фактів, підміна понять. 

Хочу сказати про правову оцінку деяких положень звернення. 

Припинивши спроби ратифікувати Стамбульську конвенцію, держава 

підтримуватиме домашнє насильство та насильство по відношенню до 

жінок, масштаби якого є дуже високими. За останній рік кількість дзвінків 

на ‟гарячу лінію” ‟Ла Страда-Україна” збільшилась: у сім разів ‒ щодо 

зґвалтувань, в одинадцять – щодо сексуальних домагань, в десять – щодо 

психічних проблем як наслідок домашнього насилля, у дев’ять – скарги на 

проблеми з фізичним здоров’ям після домашнього насильства.  

У зверненні подані брехливі факти, що нібито Стамбульська конвенція 

вводе поняття ‟гендер”, хоча цей термін використовується у науковому обігу 

з 60-х років XX століття для позначення соціальних і культурних аспектів 

статі. 

В Стамбульській конвенції вживається термін ‟гендер” (і воно 

співпадає з тим, як його вживає Всесвітня організація охорони здоров'я 

(ВООЗ)) як соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні 

ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків. 

В статті 3 Конвенції визначається поняття ‟Насильство стосовно жінок 

за гендерною ознакою”, яке означає насильство, яке спрямоване проти жінки 

через те, що вона є жінкою, або яке зачіпає жінок непропорційно. 

Згідно зі статтею 3 Стамбульської конвенції, насильство відносно                  

жінок ‒ це порушення прав людини й форма дискримінації стосовно жінок, що 

означає всі акти насильства стосовно жінок за гендерною ознакою, 

результатом яких є або може бути фізична, сексуальна, психологічна або 

економічна шкода чи страждання щодо жінок, у тому числі погрози таких дій, 

примус або свавільне позбавлення волі, незалежно від того, чи відбувається це 

в публічному або приватному житті. 

Взагалі, що ми знаємо про Стамбульську конвенцію? 

Перша країна, яка підписала і ратифікувала Конвенцію – Туреччина! 

Конвенція успішно ‟крокує світом”, ратифікується країнами-членами Ради 

Європи. На сьогодні це вже 33 країни. Серед них: Боснія і Герцеговина, 

Хорватія, Кіпр, Естонія, Франція, Грузія, Греція, Італія, Польща, Румунія, 

Сербія, Швеція, Туреччина, Республіка Македонія та інші. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%97
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Ще 12 країн та Європейський Союз підписали Конвенцію та поки її не 

ратифікували. Серед них і Україна. В країнах йде підготовка до ратифікації. 

Дві країни не підписали і, відповідно, не ратифікували – Російська 

Федерація та Азербайджан. 

Тому заклики типу ‟припинити спроби ратифікувати Конвенцію Ради 

Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству (Стамбульську конвенцію)” не тільки толерують та 

виправдовують домашнє насильство та насильство щодо жінок, але і 

залишають постраждалих без допомоги. 

Окрім того, хочу нагадати, що 27 червня 2017 року на дев’ятій сесії 

міської ради нами було прийнято рішення про звернення до Верховної Ради 

України щодо ратифікації Стамбульської конвенції. Чи буде логічною, а 

головне, послідовною підтримка звернення з протилежною вимогою?! 

Але питання головне ‒ навіщо? Що стоїть за словами про дітей, матерів, 

сім’ю, мораль, духовність? Судячи з тексту, точно не захист сім’ї і дітей,  що 

є важливою частиною нашого життя, цінністю, сенсом і складовою державної 

політики. Політичне використання цієї тематики, причому виключно в 

емоційній площині, працює в інтересах певних політичних сил і інтересів, 

антиукраїнських по суті, як би вони не називалися. Це однозначно. 

Хочу наголосити, що за результатами національного опитування з 

питань рівності між чоловіками і жінками в Україні наше суспільство готове 

сприймати ідеї гендерної рівності всупереч заявам деяких політиків, які 

намагаються затягнути нашу країну у минуле. 

Згідно з даними дослідження 81 % жінок і 73 % чоловіків оцінюють 

питання рівності як важливе або дуже важливе. 

Ми закликаємо своїх колег депутатів об’єднатись і не дати ‟протягнути” 

антигендерні постанови, не допустити наступу на демократичні цінності та 

засади рівності жінок і чоловіків! 

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще бажаючі виступити? Немає.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького”. Проект рішення за 
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реєстраційним № 2587. Доповідач Шевченко А.О. ‒ начальник управління 

адміністративних послуг міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2312 “Про надання згоди на безоплатну 

передачу з державної власності до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького” (додається). 

 

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

передачу ПП ‟УКРТЕХНОТОРГ” в оренду земельної ділянки по                                            

вул. Смоленській, 2-в”. Проект рішення за реєстраційним № 2478. Доповідач 

Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”) пояснив суть питання та 

проінформував про наявний конфлікт інтересів. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято рішення № 2313 “Про передачу ПП ‟УКРТЕХНОТОРГ” 

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

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2018 

№ 1964 ‟Про уповноваження”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Міський голова пояснив суть питання та зачитав проект рішення. 
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2314 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 06.11.2018 № 1964 ‟Про уповноваження” 

(додається). 

 

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

надання ПП ‟Кіровоградбудресурс” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2593. Доповідач Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Міський голова зачитав проект рішення. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2315 “Про надання                                                                       

ПП ‟Кіровоградбудресурс” дозволу на розроблення проекту                               

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої фабрики)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

До оголошення перерви є час та можливість розглянути звіти голів 

постійних комісій Міської ради міста Кропивницького. 

Станом на сьогодні виявили бажання прозвітувати голова постійної 

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

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Шамардін О.С. та голова постійної комісії міської ради з питань 
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промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів Бєжан М.М.  

 

Звіти оприлюднені на офіційному сайті міської ради. 

Першим запрошую до звіту голову постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Шамардіна О.С. 

Надійшла пропозиція не заслуховувати звіт та перейти до голосування 

по суті питання. 

Пропонується наступний проект рішення: 

Звіт голови про діяльність постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища взяти 

до відома. 

Пропоную взяти озвучений проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція доповнити проект рішення пунктом 2 наступного 

змісту: 

‟2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Шамардіну Олександру Сергійовичу.”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення  в цілому 

з урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2316 “Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Запрошую до звіту голову постійної комісії міської ради з питань 

промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав 

споживачів Бєжана М.М.  

Надійшла пропозиція не заслуховувати звіт та перейти до голосування 

по суті питання. 

Пропонується наступний проект рішення: 

1. Звіт голови про діяльність постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів взяти до відома. 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, 

сфери послуг, захисту прав споживачів Бєжану Михайлу Михайловичу. 

Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2317 “Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів” (додається). 

 

Волков І.В., голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку: 

Я виявляю бажання прозвітувати.  

 

Райкович А.П.: 

Голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волков І.В. виявив 

бажання прозвітувати. Пропоную проголосувати за те, щоб надати йому слово. 
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Волков І.В.: 

Шановний Андрію Павловичу! 

На погоджувальній нараді депутати вирішили, що звітують всі голови 

постійних комісій, які мають на це бажання. Питання ‟Про звіти голів 

постійних комісій Міської ради міста Кропивницького” включено до порядку 

денного чотирнадцятої сесії міської ради. Навіщо за це окремо голосувати? 

 

Райкович А.П.: 

Питання ‟Про звіти голів постійних комісій Міської ради міста 

Кропивницького” включено до порядку денного, але мені доповіли про 

готовність до звіту Бєжан М.М. та Шамардін О.С. та заздалегідь опублікували 

звіти на офіційному сайті міської ради. 

Зараз до звіту готовий Волков І.В., голова постійної комісії міської ради 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку. Хто за те, щоб надати йому слово для звіту, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Запрошую до звіту голову постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

Волкова І.В.  

Шановні голови постійних комісій! 

Хто ще готовий до звіту, під час перерви прошу надати інформацію, щоб 

включити питання до порядку денного і ви мали змогу прозвітувати.  

Надійшла пропозиція не заслуховувати звіт та перейти до голосування 

по суті питання. 

Пропонується наступний проект рішення: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку взяти до відома. 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку Волкову Ігорю Вікторовичу. 

Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

7 0 0 0 7 

“НАШ КРАЙ” 0 0 1 5 6 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

 

6 0 0 0 6 

“Опозиційний блок” 0 0 0 4 4 

‟УКРОП” 1 0 0 1 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

1 0 0 0 1 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 1 0 1 

“Рідне місто” 0 0 2 1 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 3 0 0 0 3 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Якщо депутати не підтримали попередній проект рішення, пропоную 

розглянути питання про припинення повноважень голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку Волкова Ігоря Вікторовича. 

У 2016 році нами внесені зміни до Положення про постійні комісії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, згідно з якими ми маємо 

заслухати звіт голів постійних комісій та продовжити чи не продовжити їх 

повноваження. 

Якщо депутати не бажають продовжувати повноваження голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку                      

Волкова Ігоря Вікторовича, я вношу пропозицію припинити його 

повноваження. 

 

Райкович А.П.: 

Доручаю юридичному управлінню міської ради під час перерви 

розглянути як правильно вносити та розглядати це питання. 
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Пропоную оголосити перерву. 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.27. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Оскільки до обідньої перерви ми розглядали питання щодо звіту голів 

постійних комісій, зокрема постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, ми маємо прийняти 

рішення.  

Проект рішення з пропозицією звіт про діяльність постійної комісії 

взяти до відома та продовжити термін повноважень голови постійної комісії з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку не був підтриманий депутатами.  

Вношу пропозицію прийняти рішення в наступній редакції: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Міської ради                                

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку взяти до відома. 

2. Припинити повноваження голови постійної комісії Міської ради                       

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку Волкова Ігоря Вікторовича. 

Прошу поставити запропонований проект рішення на голосування.  

 

Райкович А.П.: 

Пропозиція депутата Яремчук В.С. звучала ‒ припинити повноваження 

голови постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

Волкова Ігоря Вікторовича. Я надав доручення юридичному управлінню, 

управлінню апарату міської ради під час перерви опрацювати дане питання.  
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Підготовлений проект рішення з даного питання. 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Коли міська рада переобирала голів постійних комісій два роки тому, як 

ми заслуховували звіти про діяльність постійних комісій? Спочатку голова 

постійної комісії звітував. Ми не брали його звіт до відома і не приймали 

рішення щодо продовження строку повноважень голови постійної комісії. 

Потім депутати вносили пропозицію припинити повноваження голови 

постійної комісії.  

 

Райкович А.П.: 

Юридичним управлінням та управлінням апарату міської ради 

запропонований проект рішення щодо припинення повноважень голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку                        

Волкова Ігоря Вікторовича, який складається з двох пунктів: 

1. Припинити повноваження голови постійної комісії Міської ради                 

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку Волкова Ігоря Вікторовича. 

2. Внести відповідні зміни до рішення міської ради від 15 грудня                         

2015 року № 30 ‟Про затвердження складу постійних комісії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання” (з урахуванням змін та доповнень).  

На мою думку, доцільно було б дослухатись до наданих рекомендацій 

юридичного управління та управління апарату міської ради або повернутися 

до переголосування щодо звіту голови постійної комісії. 

 

Цертій О.М.: 

На моє переконання ми розглядаємо питання щодо звіту про діяльність 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного. За результатами 

розгляду звіту ми маємо ухвалити рішення.  

Перша пропозиція відносно цього питання не була підтримана, тому я та 

депутат Валентина Яремчук вносимо пропозицію за результатами розгляду 

звіту прийняти рішення щодо припинення повноважень голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волкова Ігоря 

Вікторовича, тобто першим пунктом взяти звіт до відома, другим ‒ припинити 

повноваження голови постійної комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування проект рішення наступного змісту: 

‟Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення про 

постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання                        
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(зі змінами), пропозиції депутатів міської ради Яремчук В.С., Цертія О.М., 

Міська рада міста Кропивницького вирішила: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Міської ради                                      

міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку взяти до відома. 

2. Припинити повноваження голови та вважати членом постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку Волкова Ігоря Вікторовича. 

3. Внести відповідні зміни до рішення міської ради від 15 грудня                         

2015 року № 30 ‟Про затвердження складу постійних комісії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання” (з урахуванням змін та 

доповнень).”. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2318 “Про припинення повноважень голови 

постійної комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку” 

(додається). 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

2 2 1 3 8 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 1 0 2 3 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 1 0 0 1 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 0 0 0 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 0 0 1 
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“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 2 1 0 1 4 

 

Райкович А.П.: 
Буде доцільним розглянути питання ‟Про обрання голови постійної 

комісії Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку”. 

Необхідно обрати голову комісії з числа членів комісії. Які будуть 

пропозиції? 

 

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

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

Пропоную обрати головою постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

Краснокутського Олега Володимировича. 

 

Райкович А.П.: 

Які ще будуть пропозиції? Немає. 

Пропоную наступний проект рішення: 

‟Керуючись пунктом 2 частини першої статті 26, статтями 47, 59 Закону 

України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, абзацом першим                             

частини 2 статті 20, пунктом 1 статті 28 Закону України „Про статус депутатів 

місцевих рад”, пунктами 2.2, 2.4 розділу 2 Положення про постійні комісії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 15 грудня 2015 року № 15 (зі змінами),                           

статтею 11 Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання, враховуючи пропозицію депутата міської ради Дриги В.В., міська 

рада вирішила: 

1. Обрати головою постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку депутата міської ради сьомого скликання Краснокутського Олега 

Володимировича.  

2. Внести відповідні зміни до рішення міської ради від 15 грудня                           

2015 року № 30 ‟Про затвердження складу постійних комісій Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання” (з урахуванням змін та 

доповнень).”. 

Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 2319 “Про обрання голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні голови постійних комісій! 

Чи є ще бажаючі звітувати? Немає. 

Прошу опублікувати звіти про роботу постійних комісій та надати 

пропозиції щодо готовності звітувати.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

За підсумками проведення прийому громадян є пропозиція включити до 

порядку денного чотирнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання 

ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ ‟ЖБК ‟ІНГУЛ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1”, проект 

рішення за реєстраційним № 2239. Вважаю це питання нагальним, тому прошу 

підтримати мою пропозицію.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію Табалова А.О. включити до порядку 

денного чотирнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання 

ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ ‟ЖБК ‟ІНГУЛ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1”, проект 

рішення за реєстраційним № 2239. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ т.в.о. начальника 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 “Про надання Гордійчуку І.М. дозволу на 
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розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      

по вул. Балтійській”. Проект рішення за реєстраційним № 2497. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2320 “Про надання Гордійчуку І.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                         

по вул. Балтійській” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Осмьоркіна (біля буд. № 22)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2498. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2321 “Про надання Корнієнко І.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Осмьоркіна (біля буд. № 22)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Білецькому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олега Кошового (напроти буд. № 18)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2114. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2322 “Про надання Білецькому І.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олега Кошового (напроти буд. № 18)” (додається). 
 

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

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

реєстраційним № 2499. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2323 “Про передачу у власність 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 громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2500. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2324 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 
 

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

надання Мельниченку О.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Тургенєва, 3-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2501. 
 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), проінформував про наявний 

конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у голосуванні. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2325 “Про надання Мельниченку О.К. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Тургенєва, 3-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2502. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2326 “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 № 2503. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 2327 “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 № 2504. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2328 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу Вербецькій А.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по вул. Петра Левченка (біля будинку № 39)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2505. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2329 “Про передачу Вербецькій А.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Петра Левченка                      

(біля будинку № 39)” (додається). 
 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2506. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2330 “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 № 2507. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2331 “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 № 2508. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2332 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

“Про передачу Олексюк А.А. у власність земельної ділянки                                                      

по вул. Шахтарській, 28”. Проект рішення за реєстраційним № 2509. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2333 “Про передачу Олексюк А.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Шахтарській, 28” (додається). 
 

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

передачу Кравець Н.П. безоплатно у власність земельних ділянок                                          

по вул. Олеся Гончара, 19”. Проект рішення за реєстраційним № 2510. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2334 “Про передачу Кравець Н.П. безоплатно 

у власність земельних ділянок по вул. Олеся Гончара, 19” (додається). 
 

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

“Про передачу Бузьку О.Д. безоплатно у власність земельної ділянки                                

по вул. Айвазовського, 18-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2511. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2335 “Про передачу Бузьку О.Д. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Айвазовського, 18-а” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Миронюк Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2512. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2336 “Про надання Миронюк Н.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)” (додається). 
 

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

надання Капітоновій О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олександра Олеся (біля будинку                             

№ 26/14)”. Проект рішення за реєстраційним № 2513. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”), проінформував про наявний конфлікт інтересів у даному 

питанні та відмову від участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2337 “Про надання Капітоновій О.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Олександра Олеся (біля будинку № 26/14)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського (біля земельної 
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ділянки з кадастровим № 3510100000:46:406:0050)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2514. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2338 “Про надання Загребі А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                  

по вул. Миколи Міхновського (біля земельної ділянки з кадастровим                                

№ 3510100000:46:406:0050)” (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 № 2515. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2339 “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 безоплатно у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”. Проект рішення за реєстраційним № 2516. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2340 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу Фьодорову А.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

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

№ 2517. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2341 “Про передачу Фьодорову А.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького                                 

(біля авторинку)” (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 № 2518. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція виключити 

пункт 1, в тому числі підпункт 1.1, з даного проекту рішення. 

 

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

‟ВО ‟Свобода”): 

До мене зверталися представники садового товариства, зазначеного у 

пункті 1 проекту рішення. На сьогоднішній день є два голови садового 

товариства, які судяться між собою. Тому на засіданні профільної постійної 

комісії була погоджена пропозиція до завершення судового процесу не 

приймати рішення щодо зазначеного садового товариства.  

 

Депутати Демченко М.І. та Краснокутський О.В. підтримали 

пропозицію постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і 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” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2342 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу Унраін О.В. у власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2519. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2343 “Про передачу Унраін О.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1” (додається). 
 

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

надання Коротич Г.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

реєстраційним № 2520. 

 

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

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища на запитання депутата 

Шутки В.В. пояснив, що на зазначеній у проекті рішення земельній ділянці 

розташований існуючий гараж.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2344 “Про надання Коротич Г.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про надання Воленко Т.Й. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля                         

буд. № 30)”. Проект рішення за реєстраційним № 2521. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2345 “Про надання Воленко Т.Й. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Академіка Корольова (біля буд. № 30)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 16, 

корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 2522. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 2346 “Про надання Сєрікову В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 16, корп. 2)” (додається). 
 

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

надання Бондарю П.Н. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на площі Дружби народів (біля буд. № 5)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2523. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2347 “Про надання Бондарю П.Н. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

площі Дружби народів (біля буд. № 5)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля буд. № 78)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2524. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2348 “Про надання Загуменній А.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя (біля буд. № 78)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Соборній (біля буд. № 22)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2525. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2349 “Про надання Чернову Д.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній (біля буд. № 22)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Новомиколаївській (біля буд. № 9)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2526. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2350 “Про надання Пилипенку О.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Новомиколаївській (біля буд. № 9)” (додається). 
 

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

надання Великій Н.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля буд. № 10)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2527. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 2351 “Про надання Великій Н.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля буд. № 10)” (додається). 
 

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

надання Крепак Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля буд. № 7)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2528. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2352 “Про надання Крепак Л.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля буд. № 7)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля буд. № 32/1)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2529. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2353 “Про надання Тельній Т.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (біля буд. № 32/1)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У зв’язку з технічними проблемами оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 14.24. 
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Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 24 депутати, відсутні 19 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання                             

Велитницькому В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2530. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення                      

№ 2530 “Про надання Велитницькому В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля 

будинку № 32, корп. 1)”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення № 2530 “Про надання 

Велитницькому В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

корп. 1)” за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

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

надання Кучинському О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1947. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2354 “Про надання Кучинському О.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 6)” (додається). 
 

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

надання Михайлюку Ю.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2531. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2355 “Про надання Михайлюку Ю.П. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

надання Тригорлому С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля буд. № 55)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2532. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2356 “Про надання Тригорлому С.С. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Сергія Сєнчева (біля буд. № 55)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 29)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2533. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2357 “Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 29)” (додається). 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по пров. Училищному (напроти буд. № 10)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2534. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2358 “Про надання Глумному І.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Училищному (напроти буд. № 10)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Хмурі П.О. у власність земельної ділянки по вул. Івана Похитонова 

(біля буд. № 1-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 2535. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2359 “Про передачу Хмурі П.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля буд. № 1-а)” 

(додається). 
 

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

“Про передачу Халік В.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Андрія Матвієнка, 3-б (біля котельні)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2536. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2360 “Про передачу Халік В.І. безоплатно                           

у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-б (біля 

котельні)” (додається). 

 

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

передачу Петуховій Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                         

по вул. В’ячеслава Чорновола, 16-в”. Проект рішення за реєстраційним                            

№ 2537. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2361 “Про передачу Петуховій Л.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. В’ячеслава                      

Чорновола, 16-в” (додається). 
 

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

“Про передачу Сушку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)”. Проект рішення за реєстраційним                              

№ 2538. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2362 “Про передачу Сушку О.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)” 

(додається). 

 

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

передачу Поліщук А.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2539. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2363 “Про передачу Поліщук А.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12)” 

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

передачу Макарову Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Генерала Жадова, 28-м”. Проект рішення за реєстраційним № 2541. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2364 “Про передачу Макарову Д.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 28-м” 

(додається). 
 

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

передачу Куряті І.Й. безоплатно у власність земельної ділянки                                               

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

№ 2542. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2365 “Про передачу Куряті І.Й. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Преображенській (біля буд. № 6)” 

(додається). 

 

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

надання ТОВ ‟СВ” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 16”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2543. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і 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 № 2366 “Про надання ТОВ ‟СВ” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Ганни Дмитрян, 16” (додається). 
 

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

надання ТОВ ‟СВМ-08” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Олени Теліги, 8”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2544. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки терміном на 10 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2367 “Про надання ТОВ ‟СВМ-08” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Олени Теліги, 8” (додається). 
 

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

надання ПП ‟ШТИЛЬ-ЄЛИСАВЕТГРАД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 82”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2545. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2368 “Про надання ПП ‟ШТИЛЬ-

ЄЛИСАВЕТГРАД” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 82” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Дроботюку О.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Родниковій, 89”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2546. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2369 “Про надання Дроботюку О.М. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Родниковій, 89” (додається). 
 

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

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

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

рішення за реєстраційним № 2547. 

 

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

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, надав інформацію щодо 

розташування земельної ділянки. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2370 “Про надання Фундовному В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Декабристів, 4”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2548. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2371 “Про надання Шаровій В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Декабристів, 4” (додається). 
 

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

надання Закарян Р.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Інженерів, 1-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2549. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція надати дозвіл 

щодо відведення земельної ділянки в межах існуючого майна. 
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 Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2372 “Про надання Закарян Р.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Інженерів, 1-а” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській, 10-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2550. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2373 “Про надання Бондаренку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Аджамській, 10-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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2374 “Про надання Цицаковській С.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волкова, 26-б” (додається). 
 

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

надання Усанову Д.С. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                                      

(на місцевості) по вул. Добровольського, 15-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1458. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2375 “Про надання Усанову Д.С. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо                         

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                      

по вул. Добровольського, 15-а” (додається). 
 

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

надання ТОВ ‟ЦЕНТР ІНВЕСТ-БУД” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

просп. Університетському, 25”. Проект рішення за реєстраційним № 2551. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2376 “Про надання ТОВ ‟ЦЕНТР                       

ІНВЕСТ-БУД” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки                                                     

по просп. Університетському, 25” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Санасаряну Р.Р. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Яновського, 112-л”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2552. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2377 “Про надання Санасаряну Р.Р. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Яновського, 112-л” (додається). 

 

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

передачу ПП ПВФ ‟АЦИНУС” в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 60”. Проект рішення за реєстраційним № 2553. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2378 “Про передачу ПП ПВФ ‟АЦИНУС” в 

оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60” (додається). 
 

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

передачу Пшеничниковій Н.І. в оренду земельної ділянки по вул. Зінченка, 2”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2554. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція внести зміни 

до пункту 3 проекту рішення, а саме встановити розмір орендної плати                           

на рівні 5 %. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2379 “Про передачу Пшеничниковій Н.І. в 

оренду земельної ділянки по вул. Зінченка, 2” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шамардіній К.О. в оренду земельної ділянки по                                              

просп. Винниченка, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 2555. 

 

Депутати міської ради Шамардін О.С., Шамардіна К.О. (фракція 

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

наявний конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у 

голосуванні. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 3 %. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2380 “Про передачу Шамардіній К.О. в оренду 

земельної ділянки по просп. Винниченка, 2” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПП ‟ПРОМЗБУТСЕРВІС” в оренду земельної ділянки                              

по вул. Волкова, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2556. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2381 “Про передачу                                                                       

ПП ‟ПРОМЗБУТСЕРВІС” в оренду земельної ділянки по                                             

вул. Волкова, 17-а” (додається). 
 

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

передачу Слинченку А.О. в оренду земельної ділянки по Студентському 

бульвару, 22-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2557. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

термін оренди на 5 років. 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2382 “Про передачу Слинченку А.О. в оренду 

земельної ділянки по Студентському бульвару, 22-б” (додається). 
 

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

передачу ПП ‟САКС” в оренду земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 26-а ”. Проект рішення за реєстраційним № 2558. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2383 “Про передачу ПП ‟САКС” в оренду 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 26-а” (додається). 
 

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

передачу Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. в оренду земельної ділянки по 

вул. Лінія 5-а, 28”. Проект рішення за реєстраційним № 2559. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2384 “Про передачу Корольовій Д.І. та                          

Корольовій М.І. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 28” 

(додається). 

 

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

передачу Куроп’ятнику Ю.С. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія                      

Липи, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2560. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення                    

№ 2560 “Про передачу Куроп’ятнику Ю.С. в оренду земельної ділянки                            

по вул. Юрія Липи, 4-а”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення № 2560 “Про передачу 

Куроп’ятнику Ю.С. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Липи, 4-а” за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2385 “Про передачу Куроп’ятнику Ю.С. в 

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

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Войтовичу Е.О. в оренду земельної ділянки по вул. Садовій, 79”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2561. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2386 “Про передачу Войтовичу Е.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Садовій, 79” (додається). 

 

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

“Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки                                          

по вул. Добровольського, 22-г”. Проект рішення за реєстраційним № 2053. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2387 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-г” (додається). 

 

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

передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по вул. Руслана 

Слободянюка, 132-в”. Проект рішення за реєстраційним № 2054. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2388 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 132-в” (додається). 
 

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

передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по                                                       

пров. Фортечному, 23-г”. Проект рішення за реєстраційним № 2055. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2389 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду 

земельної ділянки по пров. Фортечному, 23-г” (додається). 

 

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

передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по                                                        

вул. Яновського, 58-в”. Проект рішення за реєстраційним № 2056. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2390 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Яновського, 58-в” (додається). 
 

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

припинення ТОВ ‟Імперія-Агро” права користування земельними ділянками 

по вул. Волкова, 17”. Проект рішення за реєстраційним № 2562. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2391 “Про припинення ТОВ ‟Імперія-Агро” 

права користування земельними ділянками по вул. Волкова, 17” 

(додається). 

 

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

припинення ПНВМП фірмі ‟ІНКОПМАРК” права користування земельними 

ділянками по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 2563. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 2392 “Про припинення ПНВМП фірмі 

‟ІНКОПМАРК” права користування земельними ділянками по                              

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2564. 

 

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

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, озвучив пропозиції постійної 

комісії, враховані у даному проекті рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2393 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 
 

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

поновлення ФОП Хрикіну В.І. договорів оренди землі                                                                                

по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 2565. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2394 “Про поновлення ФОП Хрикіну В.І. 

договорів оренди землі по м. Кропивницькому” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555” дозволу на 

передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 22”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2566. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2395 “Про надання                                                        

ПрАТ ‟АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13555” дозволу на 

передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 22” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградському регіональному управлінню ‟Державного фонду 

сприяння молодіжному житловому будівництву” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Васнецова, 8”. Проект рішення за реєстраційним № 2567. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2396 “Про надання Кіровоградському 

регіональному управлінню ‟Державного фонду сприяння молодіжному 

житловому будівництву” дозволу на розроблення технічної                       

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Васнецова, 8” (додається). 

 

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

надання фірмі ‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2568. 

 

Громадянин Орєшков Г.М. звернувся з проханням надати йому слово для 

виступу.  

 



59 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Хто за те, щоб надати слово для виступу Орєшкову Г.М., прошу 

визначитися шляхом прийняття процедурного рішення (1/3 від загального 

складу ради). Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 

Орєшков Г.М. висловився щодо спірних питань відносно проекту 

рішення № 2568 ‟Про надання фірмі ‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Героїв України, 26-а”. Звернувся з проханням відправити проект рішення 

на доопрацювання в постійну комісію. Нагадав про пропозицію створити 

робочу групу щодо внесення змін до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання з метою врегулювання питання стосовно 

заслуховування виступів громадськості на засіданнях сесій. 

 

Райкович А.П.: 
Чи є бажаючі виступити з даного питання? 

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Даним проектом рішення, який роздано депутатам, якраз надається 

дозвіл на розроблення технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки відповідно до державного акту на землю.   

 

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

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

Тобто проект рішення відповідає вимогам громади? 

 

Райкович А.П.: 

Ні. Надійшла пропозиція відтермінувати розгляд проекту рішення, але 

від депутатів така пропозиція не надійшла.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Якщо представники громади просять більш детально розібратися у 

питанні, вношу пропозицію відтермінувати розгляд проекту рішення, винести 
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його на розгляд профільної постійної комісії, запросити представників з обох 

сторін та після узгодження позицій винести на розгляд міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. 

відтермінувати розгляд даного проекту рішення. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект                                      

рішення за реєстраційним № 2568 “Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а” за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято (переголосовано). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відносно попереднього питання не прийнято конкретного рішення: не 

відправлено на доопрацювання і не підтримано. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КІРОВОГРАДСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                               

вул. Степняка-Кравчинського, 28”. Проект рішення за реєстраційним № 2569. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 2397 “Про надання КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

РАЙОННІЙ РАДІ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 28” 

(додається). 
 

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

надання Кіровоградській обласній організації інвалідів ‟Союз організацій 

інвалідів України Всеукраїнської організації інвалідів” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

по вул. Шевченка, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 2570. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2398 “Про надання Кіровоградській обласній 

організації інвалідів ‟Союз організацій інвалідів України Всеукраїнської 

організації інвалідів” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

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

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

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                    

по вул. Київській, 59/61”. Проект рішення за реєстраційним № 2571. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2399 “Про надання Сергієнку В.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

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

надання Швець Р.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                  

по вул. Братиславській, 7-в (біля заводу ‟Гідросила”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2572. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, відповів на 

запитання депутата Бойка С.В. щодо місця розташування земельної ділянки. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив, що на вказаній у 

проекті рішення території була спроба розмістити торгівельні ряди, яка не 

дала очікуваних результатів, тому мешканці не виявили бажання 

здійснювати торгівлю на вищезазначеній території. 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Володимировичу Мосін! 

Це промислова зона. Ви вивчали це питання, спілкувалися з 

керівництвом ПрАТ ‟Гідросила Груп”?  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

надання Смоляру А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою шляхом 

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

Проект рішення за реєстраційним № 2261. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 2400 “Про надання Смоляру А.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою шляхом зміни цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 32-в” (додається). 
 

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

надання ТОВ ‟ТД ‟АГРОАЛЬЯНС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                                        

по просп. Інженерів, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2573. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2401 “Про надання                                                                          

ТОВ ‟ТД ‟АГРОАЛЬЯНС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                            

по просп. Інженерів, 1” (додається). 
 

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

затвердження ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 5”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2574. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2402 “Про затвердження                                                    

ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 5” 

(додається). 
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Родниковій (напроти МРЕО),                           
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право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2575. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2403 “Про затвердження земельної ділянки                              

по вул. Родниковій (напроти МРЕО), 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 Родимцева, право оренди на 

яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 2269. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2404 “Про затвердження земельної ділянки                               

по вул. Генерала Родимцева, 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 Родимцева, 2 (зупинка 

‟Білгородська”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2270. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2405 “Про затвердження земельної ділянки                           

по вул. Генерала Родимцева, 2 (зупинка ‟Білгородська”), право оренди на 

яку набувається на аукціоні” (додається). 
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського 

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

реєстраційним № 2576. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2406 “Про затвердження земельної ділянки                              

по вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського транспорту), право оренди 

на яку набувається на аукціоні” (додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 

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

реєстраційним № 2577. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2407 “Про затвердження земельної ділянки на 

розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

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

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

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

реєстраційним № 2578. 
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Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, відповів на 

запитання депутата Деркаченка Ю.О. щодо правильності оформлення 

проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення “Про затвердження земельної ділянки                                

по вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 15), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (зупинено розпорядженням міського голови                                                

від 11.02.2019 № 24-р). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки в районі Аджамського промвузла, право 

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

№ 2579. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2409 “Про затвердження земельної ділянки в 

районі Аджамського промвузла, право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається). 
 

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

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

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

№ 2580. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 



67 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення “Про затвердження земельної ділянки                                

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

на аукціоні” (зупинено розпорядженням міського голови від 11.02.2019                            

№ 25-р). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Лінія 7-а, 32-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2581. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2411 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Лінія 7-а, 32-а” 

(додається). 
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 15.02.2018 № 1442”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2582. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2412 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15.02.2018 № 1442” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2583. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2413 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2014 № 3466”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2584. 

 

Вовенко О.А., т.в.о. начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, на запитання 

депутата Бойка С.В. пояснив підстави щодо внесення змін до рішення міської 

ради від 28.10.2014 року № 3466. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2414 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 28.10.2014 № 3466” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ ‟ЖБК ‟ІНГУЛ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1”, проект 

рішення за реєстраційним № 2239. 
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Міський голова зачитав проект рішення. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2415 “Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ ‟ЖБК ‟ІНГУЛ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1” (додається). 
 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повернутися до голосування за мою пропозицію щодо проекту 

рішення за реєстраційним № 2568 “Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а”. Треба 

відтермінувати його розгляд, детально розібратися в ситуації та з’ясувати 

істину у питанні.  

 

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

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

У мене є пропозиція повернутися та провести переголосування відносно  

проекту рішення за реєстраційним № 2568 “Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а”. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту 

рішення за реєстраційним № 2568 “Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

Для того, щоб зірвати голосування по тому чи іншому питанню, досить 

прокоментувати рішення суду. Згідно з Конституцією та чинним 

законодавством України ніхто не вправі коментувати рішення суду окрім 

Конституційного Суду України.  

Профільна комісія рекомендувала винести на розгляд та проголосувати 

за даний проект рішення. Пропоную діяти відповідно до рекомендацій комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшло дві пропозиції: 

від депутата Цертія О.М. ‒ відтермінувати розгляд проекту рішення; 

від голови профільної постійної комісії Шамардіна О.С. ‒ провести 

переголосування відносно проекту рішення. 

Ставлю на голосування пропозиції в порядку їх надходження. 

Хто за те, щоб відтермінувати розгляд проекту рішення за 

реєстраційним № 2568 “Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а”, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект                                      

рішення за реєстраційним № 2568 “Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а” за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2416 “Про надання фірмі 

‟КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 26-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Володимировичу Мосін! 

Марино Олександрівно Смаглюк! 

Прошу надати правильні коментарі громаді відносно прийнятого 

рішення. Питання спірне і має певний резонанс.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Всі питання, включені до порядку денного чотирнадцятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу. 

Чотирнадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 


