
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  69 

четвертого засідання дев’ятнадцятої сесії Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 05 березня 2020 року м. Кропивницький 

 

Четверте засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова А.Райкович. 

 

А.Райкович: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

Шановні запрошені! 

 

На четверте засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 35 депутатів. Відсутні 8 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа ‒ За життя”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Доброго ранку, шановні присутні! 

Прошу присутніх представників громади, які налаштовані виступити на 

початку сесії, зачекати та дати можливість донести дуже важливу інформацію.  

Справа у тому, що саме зараз, у ці хвилини, розпочинається сесійне 

засідання Кіровоградської обласної ради, до порядку денного якого буде 

вноситись питання ‟Про реорганізацію закладів охорони здоров’я”. Проєкт 

рішення було оприлюднено на офіційному сайті обласної ради. У ньому 

зазначено про припинення діяльності сімох закладів охорони здоров’я шляхом 

приєднання до інших. Постійна комісія обласної ради з питань охорони 

здоров'я та соціальної політики своїм рішенням від 27.02.2020 підтримала 
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клопотання Кіровоградської обласної державної адміністрації стосовно нової 

редакції цього проєкту рішення, яким пропонується: 

1. Припинити діяльність: 

комунального некомерційного підприємства ‟Олександрійський 

наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради” шляхом приєднання 

до комунального некомерційного підприємства ‟Обласна клінічна 

психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради”; 

комунального некомерційного підприємства ‟Олександрійська 

психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради” шляхом приєднання до 

комунального некомерційного підприємства ‟Обласна клінічна психіатрична 

лікарня Кіровоградської обласної ради”; 

комунального некомерційного підприємства ‟Кіровоградський обласний 

наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради” шляхом приєднання 

до комунального некомерційного підприємства ‟Обласна клінічна 

психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради”. 

2. Доручити голові обласної ради в установленому порядку: 

забезпечити проведення дій щодо припинення зазначених комунальних 

некомерційних підприємств та визначити джерела фінансування 

організаційного забезпечення припинення. 

Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради 

знаходиться на території обласного центру. На сьогодні нам невідома 

інформація про те, чи достатньо потужностей закладу для прийому на своїй 

території пацієнтів трьох спеціальних, ‟специфічних” закладів, два з яких 

знаходяться у іншому населеному пункті.  

Вже тиждень у нашій приймальні не змовкають телефони. Люди 

переймаються питанням, яким чином пацієнтів будуть доставляти до нової для 

них лікарні, чому працівники та мешканці міста Олександрії, яким необхідно 

отримати довідки про психічний стан для пред’явлення за місцем роботи, 

мають їхати до Кропивницького тощо? Ситуація критична. Населення 

повинно бути проінформоване та заспокоєне, щоб не повторилася ситуація як 

у селищі Нові Санжари. 

На нашу думку, питання, порушені у вищезазначеному проєкті рішення 

потребують більш детального вивчення з обов’язковим проведенням 

консультацій з місцевою владою, медичними працівниками. При прийнятті 

таких рішень вкрай необхідно враховувати інтереси мешканців області, а у 

нашому випадку ‒ інтереси мешканців обласного центру. Ми повинні 

забезпечити конституційні права наших громадян: тих, які потребують 

професійної медичної допомоги, та тих, які є здоровими, а головне ‒ зняти 

соціальну напругу. 

Люди вкрай стурбовані ситуацією навколо впровадження медичної 

реформи, а особливо стосовно збереження якості надання медичних послуг. 

Болючим для громади є питання скорочення закладів охорони здоров’я, не 

говорячи вже про звільнення медичних працівників. Також хочу зазначити, що 

це питання стоїть раніше до розгляду у порядку денному обласної ради, ніж 
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анонсоване звернення депутатів Кіровоградської обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо відтермінування впровадження 

медичної реформи у закладах охорони здоров’я області вторинного та 

третинного рівня.  

Шановні колеги! 

Де логіка? 

Звертаємо Вашу увагу на те, що у першому варіанті проєкту рішення, про 

який йде мова, були зазначені ще чотири медичні заклади. Є ймовірність того, 

що наступними стануть комунальні некомерційні підприємства: 

‟Кіровоградське обласне дитяче патолого-анатомічне бюро 

Кіровоградської обласної ради”; 

‟Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної 

ради”; 

‟Олександрійський протитуберкульозний диспансер Кіровоградської 

обласної ради”; 

‟Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської 

обласної ради”; 

які будуть реорганізовуватися шляхом приєднання до закладів охорони 

здоров’я нашого міста. 

Просимо вас, шановні депутати міської ради, підтримати звернення до 

депутатів Кіровоградської обласної ради щодо відтермінування розгляду 

проєкту рішення ‟Про реорганізацію закладів охорони здоров’я” на засіданні 

сесії 05.03.2020 та невідкладно направити представника від депутатського 

корпусу Міської ради міста Кропивницького для оголошення звернення на 

сесійному засіданні обласної ради. 

Текст звернення вам роздано. 

Якщо є зауваження, то можна внести правки до тексту звернення. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Можна виправити зміст деяких пунктів звернення, але великої 

необхідності в цьому немає. Зміст звернення зрозумілий. Він не має 

політичних відтінків, включає перестороги, які стоять перед громадою міста у 

зв’язку із впровадженням другого етапу медичної реформи. Ми маємо право 

реагувати на зазначені виклики та схеми забезпечення медичного 

обслуговування населення. 

Є бажаючі задати запитання по суті даного звернення? 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Доброго дня, шановні колеги! 

Я розумію терміновість, що треба реагувати на такі гострі питання, але 

давайте не порушувати процедуру. Ми не можемо входити у розгляд питань 

до затвердження порядку денного.  
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Разом з тим, вчора на позачерговому засіданні Президент України з 

трибуни Верховної Ради України заявив про те, що у країні відміняється друга 

черга реформи, тому з 01 квітня нічого відбуватися не буде.  

Вважаю, що Верховна Рада не буде робити поспішних кроків. 

 

А.Райкович: 

Валентино Сергіївно (звертається до В.Яремчук)! 

Ми живемо у державі з парламентсько-президентським устроєм. 

Президент одноосібно не має права відміняти прийняті рішення. Наше 

рішення та звернення до депутатів обласної ради не буде зайвим. Зараз 

обласною радою як раз буде розглядалась бюджет, тому є певні перестороги.  

Ми пройдемо по процедурі, але потім це звернення буде вже не потрібне.  

 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутатів йти по процедурі. Прошу 

представників громади на 10-15 хвилин утриматися від промов та звернень до 

депутатів. Далі вам буде надано слово. 

Не буде заперечень? Не буде. 

 

Шановні присутні! 

У роботі четвертого засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради беруть 

участь: 

Олександр Кришко ‒ голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Сергій Денисенко ‒ виконуючий обов’язки старости Новенського 

старостинського округу; 

Євген Козир ‒ виконувач обов’язків керівника Кіровоградської місцевої 

прокуратури Кіровоградської області; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія у повному складі. 

Переходимо до формування порядку денного сесії. 

 

Шановні депутати! 

03 березня відбулась погоджувальна нарада з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій, де було підтримано пропозицію 

включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 5 загальних 

питань, які пройшли процедуру оприлюднення відповідно до вимог 

законодавства. 

Матеріали вам роздано. 

Є необхідність зачитувати перелік питань? Немає.  

Хто за те, щоб включити п’ять додаткових загальних питань до порядку 
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денного сесії, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Також на погоджувальній нараді депутатами було запропоновано 

включити до порядку денного шість додаткових питань з голосу: 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                          

від 15 лютого 2018 року № 1406 (проєкт рішення за реєстраційним № 3984). 

Це моя пропозиція. Доповідач Л.Дорохіна ‒ начальник відділу сім’ї та молоді 

міської ради; 

Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Кропивницького в новій редакції (доопрацьований проєкт рішення за 

реєстраційним № 3913). Пропозиція депутата М.Линченка. Доповідач 

М.Морква ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління економіки міської ради; 

Про делегування повноважень зі зберігання реєстраційних справ (проєкт 

рішення за реєстраційним №3969). Пропозиція депутата М.Линченка. 

Доповідач А.Шевченко ‒ перший заступник директора департаменту надання 

адміністративних послуг міської ради; 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                              

від 19 грудня 2018 року № 2201 ‟Про створення комунального некомерційного 

підприємства ‟Територіальне стоматологічне об’єднання” Міської ради                 

міста Кропивницького” (доопрацьований проєкт рішення за реєстраційним                   

№ 3970). Пропозиція депутата М.Гамальчука. Доповідач О.Макарук ‒ 

начальник управління охорони здоров’я міської ради; 

Про визначення державного підприємства ‟Агентство місцевих 

автомобільних доріг” замовником робіт по об’єктах благоустрою на території 

міста Кропивницького (проєкт рішення за реєстраційним № 3972). Пропозиція 

депутата В.Зайченка. Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради; 

Про штатний розпис Новенської селищної ради (проєкт рішення за 

реєстраційним № 3973). Пропозиція депутатки В.Яремчук. Доповідач 

С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановний Андрію Павловичу! 
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Шановні колеги! 

На погоджувальній нараді було запропоновано включити до порядку 

денного сесії з голосу питання ‟Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького щодо ситуації, яка склалася стосовно регіонального 

мовлення та кодування загальнонаціональних каналів” (проєкт рішення без 

реєстраційного номера). Прошу включити це питання до порядку денного.  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного дев’ятнадцятої 

сесії міської ради в цілому з урахуванням пропозицій депутатів, озвучених на 

погоджувальній нараді, та пропозицій депутатів А.Ніжнікової і 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3145  “Про затвердження доповнень до порядку 

денного дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького                                                

сьомого скликання” (додається). 

 

А.Райкович: 

Чи є бажаючі оголосити інформаційні питання, чи перейдемо до розгляду 

звернення, озвученого депутаткою А.Ніжніковою?  

 

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

Ляшка): 

Шановні колеги! 

Пропоную змінити черговість розгляду питань порядку денного та 

першочергово розглянути звернення, ініційоване депутаткою А.Ніжніковою.  

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа ‒ За життя”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ,‟Рівні можливості”): 

У разі, якщо депутати підтримають це питання, пропоную направити 

голову постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності М.Линченка 

на засідання сесії Кіровоградської обласної ради для оголошення звернення 

депутатів Міської ради міста Кропивницького до депутатів Кіровоградської 
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обласної ради щодо відтермінування розгляду проєкту рішення ‟Про 

реорганізацію закладів охорони здоров’я”.  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Запропоновано проєкт рішення ‟Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до депутатів Кіровоградської обласної ради щодо 

відтермінування розгляду проєкту рішення ‟Про реорганізацію закладів 

охорони здоров’я”.  

Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3146 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до депутатів Кіровоградської обласної ради щодо 

відтермінування розгляду проєкту рішення ‟Про реорганізацію закладів 

охорони здоров’я” (додається). 

 

А.Райкович: 

Голову постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

М.Линченка прошу оголосити підтримане звернення депутатів на засіданні 

сесії Кіровоградської обласної ради. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова надав слово громадянам міста, які 

записалися на виступ: 

Г.Орєшкову, який від імені підприємців міста нагадав про конфліктну 

ситуацію, яка виникла у зв’язку із наданням в оренду                                                  

Корпорації ‟ХХІ століття” без згоди територіальної громади земельної 

ділянки під розміщення ринку ‟Європейський”. Озвучив вимоги чинного 

законодавства, які регулюють питання щодо передачі права власності на 

об’єкти комунальної власності.  

Запропонував: 

до 10.03.2020 створити робочу групу у складі підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність на ринку ‟Європейський”, 

представників профільних управлінь та юридичного управління міської ради, 

Корпорації ‟ХХІ століття”, громадськості, щоб розібратися у ситуації, що 
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склалась;  

провести громадські слухання про доцільність подальшого перебування в 

оренді земельної ділянки під розміщення ринку ‟Європейський”. 

 

М.Барабулі, члену Громадської ради при Виконавчому комітеті Міської 

ради міста Кропивницького, який закликав депутатів міської ради 

підтримати проєкт рішення міської ради щодо ситуації, яка склалася 

стосовно регіонального мовлення та кодування загальнонаціональних каналів.  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Пропоную розглянути питання порядку денного в такій послідовності: 

1. Депутатські запити. 

2. Інформація щодо результатів діяльності місцевої прокуратури на 

території міста Кропивницького за 2019 рік. 

3. Додаткові питання, включені до порядку денного, що пройшли 

процедуру оприлюднення відповідно до законодавства. 

4. Додаткові питання, включені до порядку денного за пропозицією 

депутатів. 

5. Питання, підготовлені Головним управлінням житлово-комунального 

господарства міської ради, розгляд яких було відкладено на минулому 

засіданні (проєкти рішень № 3596 та № 3597). 

6. Питання щодо регулювання земельних відносин, включені до порядку 

денного на першому, другому, третьому засіданнях дев’ятнадцятої сесії. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

оголошуються заяви, оголошення, запитання. 

 

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

Ляшка), за дорученням постійної комісії міської ради з питань діяльності 

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

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

надав інформацію про результати виконання протокольного доручення, 

наданого на третьому засіданні дев’ятнадцятої сесії міської ради 14.02.2020, 
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щодо дотримання етики поведінки депутатів під час проведення засідань 

міської ради. Повідомив, що під час проведення засідань сесій депутати 

повинні неухильно дотримуватися вимог Регламенту, в тому числі                                      

статей 48, 49 щодо етики поведінки, дисципліни, конфлікту інтересів, заходів 

впливу, а у разі виникнення ситуації, коли депутати або інші виступаючі 

допускають образливі вислови, безпідставні звинувачення стосовно колег, 

громадян, вправі застосовувати норми частини першої статті 49 

Регламенту та апелювати до головуючого, депутатів щодо прийняття 

процедурного рішення відносно цієї особи, а саме: позбавляти права на 

продовження виступу; позбавляти права виступу до закінчення пленарного 

засідання; видаляти порушника із зали до закінчення засідання. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Чи є ще заяви, оголошення, запитання? Немає. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання ‒ ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”. 

Надаю слово А.Табалову для оголошення запиту. 

 

А.Табалов, секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Шановний міський голово! 

За міжсесійний період надійшло та зареєстровано управлінням апарату 

міської ради один депутатський запит групи депутатів щодо повернення 

частини ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького. Пропоную надати слово ініціатору 

депутатського запиту ‒ депутату О.Краснокутському. 

 

Міський голова надав слово депутату О.Краснокутському для 

оголошення депутатського запиту. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав депутатський 

запит групи депутатів  щодо виведення із складу ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” 

міського водно-каналізаційного господарства та повернення відповідного 

цілісного майнового комплексу у комунальну власність територіальної 

громади м. Кропивницького. 

Відповів на запитання депутата О.Цертія про підстави, які у 2011 році 

слугували підґрунтям для голосування ним за припинення юридичної особи ‒ 

комунального підприємства „Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 

господарство Кіровоградської міської ради” в результаті реорганізації. 

Визнав, що вчинив тоді помилку. 
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А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний), проінформував, що 

питання стосовно реорганізації комунального підприємства „Кіровоградське 

водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради” 

дуже ретельно розглядалося, в тому числі постійними комісіями міської ради 

за участі першого заступника губернатора. Пояснив, що основною помилкою 

депутатів міської ради шостого скликання було те, що після прийняття 

міської радою рішення вони не контролювали виконання наданих обіцянок.  
 

А.Табалов, секретар міської ради, прокоментував ситуацію, пов’язану з 

реорганізацією у 2011 році комунального підприємства „Кіровоградське 

водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради”. 

Пригадав, що тоді відстоював інтереси територіальної громади міста, 

закликав депутатів не передавати це підприємство до обласної комунальної 

власності та не допустити його приватизації. Запропонував підтримати 

депутатський запит групи депутатів міської ради щодо виведення із складу                                  

ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” міського водно-каналізаційного господарства та 

повернення відповідного цілісного майнового комплексу до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького. 

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), підтримав ініціативу групи депутатів повернути міське 

водно-каналізаційне господарство у власність територіальної громади                         

м. Кропивницького. В той же час зауважив, що таке важливе та складне 

питання мало б розглядатись не як депутатський запит, а як окреме 

питання, а саме: узгоджуватись з Головним управлінням житлово-

комунального господарства, обговорюватись на засіданнях постійних комісій 

міської ради. Заявив, що фракція ВО ‟Свобода” підтримає озвучений 

депутатський запит групи депутатів. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), погодився з необхідністю 

повернути до комунальної власності територіальної громади                                             

м. Кропивницького цілісного майнового комплексу ‒ міське водно-

каналізаційне господарство. Запропонував уважно вивчити це питання, 

отримати інформацію щодо фінансових зобов’язань підприємства, 

можливих наслідків для міського бюджету, провести відповідні розрахунки, 

підготувати та винести на розгляд міської ради окремий проєкт рішення.  

 

О.Краснокутський пояснив, що проєктом рішення пропонується 

доручити Головному управлінню житлово-комунального господарства, 

управлінню комунальної власності та юридичному управлінню міської ради 

опрацювати депутатський запит, підготувати відповідне звернення до 

Кіровоградської обласної ради, провести розрахунки та напрацювати проєкт 

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

Ляшка), звернувся з пропозицією зачитати на засіданні сесії міської ради 

відповідь на звернення міської ради до Кіровоградської обласної ради. 

 

А.Райкович: 

Не можу не прокоментувати ці речі. Я не вважаю їх професійно 

підготовленими. Прошу депутатів, коли мова йде про фундаментальні, базові 

речі, які стосуються життєзабезпечення міста, узгоджувати свої дії з 

відповідними управліннями, профільними заступниками. Якщо мова йде про 

системні речі як водо-, тепло-, електропостачання, то люди обрали міського 

голову. Тому звертайтесь у робочому порядку. Вважаю, що нам треба це 

питання поглиблено розглянути, якщо є такі ініціативи депутатів. 

Доручаю Головному управлінню житлово-комунального господарства 

міської ради вивчити всі економічні базові речі щодо існування міського 

підприємства у складі обласного, можливості повернення цілісного майнового 

комплексу до міської власності, ризики для міського водопровідно-

каналізаційного господарства у разі повернення певної частини майна, які 

експлуатаційні витрати будуть покладені на міський бюджет, скільки 

вартуватиме повернення? Людям дійсно тяжко, але спекулювати на цих речах 

я би нікому не радив! Дійсно тарифи на водопостачання є високими. Якщо є 

пропозиції як реально зменшити тариф в економічній, а не політичній 

площині, то пропонуйте. Якщо це чиста політика, тоді це неправильно. Тоді 

обговорюйте ці речі на громадських зібраннях.  

Профільний заступнику, Олександре Сергійовичу Вергун! 

Дослухайтесь до риторики, яка виникає у сесійній залі, та підготуйте звіти 

на тему водозабезпечення міста Кропивницького у 2019 році (які є результати) 

та перспективного плану дій на 2020-й та послідуючі роки. Пропоную 

запросити на звіт керівника ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”. 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів, оголошений 

депутатом О.Краснокутським. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
 

Міський голова надав слово депутату М.Демченку для оголошення 

депутатського запиту. 

 

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

‟Європейський вибір”), прокоментував ситуацію щодо якості надання послуг 

з водопостачання та водовідведення у місті. Звернув увагу на численну 

кількість поривів водопровідних мереж у місті.  
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Оголосив депутатський запит щодо забезпечення безперешкодного 

доступу громадян до водних об’єктів. Зачитав положення пункту 5 Закону 

України ‟Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних 

об’єктів для загального водокористування”. Оголосив вимогу до виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького, а саме: 

з метою надання вільного доступу громадян до водних ресурсів: 

вжити відповідних заходів щодо розгородження огорожі в районі парку 

Перемоги ‒ прибережної захисної смуги орендованої земельної ділянки, яка 

побудована всупереч нормам чинного законодавства; 

розгородити капітальний паркан по вулиці Приміській, 15 (власник ‒ 

громадянин О.Горбунов);  

розгородити земельну ділянку по вулиці Нижній, 12, яка відноситься до 

прибережної захисної смуги (належить депутату міської ради А.Кролевцю), 

де із застосуванням потужної техніки змінено рельєф місцевості. 

Зауважив, що у разі, якщо депутати не підтримають його депутатський 

запит, розглянути його як депутатське звернення. 
 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), звернув увагу, що ініціатором прийняття законопроєкту про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об’єктів для 

загального водокористування була партія ВО ‟Свобода”. Підтримав 

ініціативу депутата М.Демченка стосовно демонтажу парканів для 

забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережь водних 

об’єктів загального водокористування. Звернувся до міського голови з 

проханням створити робочу групу для дослідження стану берегів водних 

об’єктів з метою виявлення фактів порушень чинного законодавства. 

Зауважив, що відповідно до Закону України ‟Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу 

громадян до узбережжя водних об’єктів для загального водокористування” 

після відповідного попередження можна примусово здійснити демонтаж 

парканів, встановлених всупереч законодавству. 
 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування депутатський запит депутата міської ради 

М.Демченка. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 5, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 
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М.Демченко заявив, що під час виборчої кампанії буде демонструвати 

громадянам результати поіменних голосувань щодо земельних питань. 

Нагадав, що міською радою був підтриманий депутатський запит 

стосовно результатів розслідування справи щодо пошкодження майна одного 

з депутатів міської ради. Зауважив, що зазначений депутатський запит не 

виконано. Запропонував звернутись до начальника Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

А.Гудіми з проханням направити свого представника для надання інформації 

щодо виконання зазначеного депутатського запиту. 

 

Міський голова надав слово депутату О.Цертію для оголошення 

депутатського запиту. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зачитав звернення депутатів 

Міської ради міста Кропивницького до Верховної Ради України щодо 

підтримки законопроєктів № 2644 від 20.12.2019 ‟Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо відміни норм, які передбачають посилення 

фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів 

розрахункових операцій” та № 2645 від 20.12.2019 ‟Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають 

посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування 

реєстраторів розрахункових операцій” (додається). Детально пояснив суть 

зазначених законопроєктів. Закликав депутатів підтримати оголошене ним 

звернення.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування депутатський запит, оголошений депутатом 

О.Цертієм. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3147 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Верховної Ради України щодо підтримки 

законопроєктів № 2644 від 20.12.2019 ‟Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо відміни норм, які передбачають посилення 

фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів 

розрахункових операцій” та № 2645 від 20.12.2019 ‟Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають 
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посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування 

реєстраторів розрахункових операцій” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Чи є ще депутатські запити? Немає. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про результати 

діяльності прокуратури на території міста Кропивницького за 2019 рік”. 

Проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач Є.Козир ‒                                   

в.о. керівника Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області. 

 

Є.Козир, в.о. керівника Кіровоградської місцевої прокуратури 

Кіровоградської області, зачитав інформацію про результати діяльності на 

території міста Кропивницького за 12 місяців 2019 року (додається).  

 

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

‟Європейський вибір”), звернувся до Є.Козира з проханням усунути недоліки у 

виконавській дисципліні, а саме своєчасно надавати відповіді на звернення 

громадян та депутатів. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Чи є ще запитання до виконувача обов’язків керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури Кіровоградської області? Немає. 

Надійшла пропозиція взяти до відома інформацію щодо результатів 

діяльності місцевої прокуратури на території міста Кропивницького                                  

за 2019 рік. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3148 “Про інформацію керівника 

Кіровоградської місцевої прокуратури про результати діяльності 

прокуратури на території міста Кропивницького за 2019 рік” (додається).

  

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Початок року подарував місту дві добрі звістки. Спочатку у родині 

Тетяни та Сергія Ковалів народилася трійня: два хлопчика та дівчинка. Тепер 
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у них вже четверо дітей. А два дні тому, вперше за багато років у місті в родині 

Анастасії та Владислава Валіхновських народилося четверо дівчаток. 

Враховуючи неординарність цих подій, пропоную підтримати питання “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                 

від 15 лютого 2018 року № 1406”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3984. 

Доповідач А.Райкович ‒ міський голова. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3149 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406” (додається).

  

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18 грудня 

2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік”.                          

Проєкт рішення за реєстраційним № 3911 (доопрацьований). Доповідач                        

Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради, зачитала 

доопрацьований проєкт рішення № 3911.  

Проінформувала, що у даному проєкті рішення необхідно врахувати 

підтриману депутатами ініціативу міського голови щодо надання 

одноразової грошової допомоги сім’ям, в яких одночасно народилися троє та 

більше дітей (рішення міської ради від 05.03.2020 № 3149, проєкт рішення 

міської ради № 3984), а саме:  

збільшити на 100 тис. грн видатки по управлінню молоді і спорту на інші 

заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення за рахунок 

зменшення на 100 тис. грн видатків по департаменту надання 

адміністративних послуг на виконання галузевої програми щодо реалізації 

вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги” ‒ інша діяльність у 

сфері державного управління. 

Запропонувала підтримати проєкт рішення зі змінами. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3150 “Про внесення змін до рішення Міської 

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

міста Кропивницького на 2020 рік” (додається).  

 

А.Райкович: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.30. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про внесення змін до рішення 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3841. 

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

архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3151 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 
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комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького”                        

(зі змінами)” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 309 ‟Про 

затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кропивницького 

на період до 2020 року”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3843. Доповідач 

М.Морква ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3152 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 10 червня 2016 року № 309 ‟Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 2020 року” 

(додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального                            

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3842 

(доопрацьований). Доповідач С.Білокінь ‒ начальник управління капітального 

будівництва міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Пропоную взяти даний доопрацьований проєкт рішення за основу та  

доповнити Перелік об´єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за 

рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького, двома об’єктами, а саме: 

капітальний ремонт харчоблоку у ДНЗ № 17 ‟Орлятко”,                                  

вул. Вокзальна, 18-а; 
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нове будівництво зовнішнього водопроводу                                                                      

по вул. Богдана Хмельницького (точка підключення                                                         

по вул. Івана Богуна). 

 

А.Райкович: 
Шановні депутати! 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосін готовий доповісти з даного питання. Чи є необхідність в повному 

роз’ясненні? Немає. 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія взяти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Управлінню капітального будівництва роблю зауваження. Беріть, будь 

ласка, приклад з Головного управління житлово-комунального господарства. 

Якщо з’являються питання, то необхідно провести засідань профільної 

постійної комісії стільки, щоб дійти до порозуміння з депутатами та вийти на 

сесію без питань. Розглядали питання комісією, але дві пропозиції, які з 

незрозумілих причин не були враховані, треба вносити на засіданні міської 

ради. А відповідна проєктно-технічна документація, як мені повідомляє 

профільний заступник міського голови, розроблена.  

Олександре Володимировичу Мосін! 

Чи є підстави врахувати озвучені пропозиції у даному доопрацьованому 

проєкті рішення? 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Так. Громада розробила проєкт зазначеного водогону і пропонує його до 

розгляду. 

 

К.Шамардіна, депутатка міської ради (голова міжфракційного 

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

У мене також є доповнення до даного доопрацьованого проєкту рішення. 

Пропоную включити до Переліку об´єктів, видатки на які у 2020 році будуть 

проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню 

капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького, а саме 
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капітальний ремонт містка по пров. Салганному та передбачити кошти на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації. 

Нагадаю, що стосовно зазначеного питання надавалося доручення 

виконавчим органам міської ради провести обстеження, вивчити ситуацію. 

Я неодноразово зверталась до виконавчих органів міської ради, але 

жодних дій здійснено не було. 

Дякую. 

 

Міський голова надав слово заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської ради О.Мосіну для роз’яснення.  

 

О.Мосін: 

Депутатка внесла пропозицію. Необхідно ознайомитися з цією 

пропозицією. Управління капітального будівництва обстежувало місток. 

Потрібно підготувати технічне та економічне обґрунтування.  

 

А.Райкович: 

Чому це питання не було опрацьовано до сесії? 

 

О.Мосін: 

Депутат має право вносити пропозиції.  

 

В.Зайченко, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні колеги! 

У мене також є доповнення до даного доопрацьованого проєкту рішення, 

а саме стосовно ремонтів харчоблоків у начальних корпусах                                           

НВО І-ІІІ ступенів ‟Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області”, розташованих по вул. Юрія Коваленка, 9 а,                            

вул. Пацаєва, 2 а. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні колеги! 

Вважаю, що такі ґрунтовні програми як Програма капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального                            

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки не можна наповнювати з голосу. Проблем дійсно багато, але 

внесення змін до даної Програми відклали саме на березень, щоб розуміти 

фінансову спроможність міського бюджету. 

 

А.Райкович: 

Я намагався пояснити депутатам, що програмні пропозиції, які вимагають 

фінансування, розробки проєктно-технічної документації, підлягають 



20 
 

професійному розгляду в профільних управліннях. Потім їх можна виносити 

на розгляд у сесійну залу. Для цього є відповідний порядок. Ви мене не чуєте. 

Шановні депутати! 

У кого ще є пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Цертія доповнити 

Перелік об´єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок 

коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького, об’єкт: 

капітальний ремонт харчоблоку у ДНЗ № 17 ‟Орлятко”,                                  

вул. Вокзальна, 18-а. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Цертія доповнити 

Перелік об´єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок 

коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького, об’єкт: 

нове будівництво зовнішнього водопроводу                                                                      

по вул. Богдана Хмельницького (точка підключення                                                         

по вул. Івана Богуна). 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки К.Шамардіної включити 

до Переліку об´єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок 

коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького, об’єкт: 

капітальний ремонт містка по пров. Салганному з виготовленням 

проєктно-кошторисної документації. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа ‒ За життя”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Пропоную врахувати у даному проєкті рішення капітальний ремонт 

харчоблоків у всіх закладах освіти. 

 

А.Райкович: 

Слушна пропозиція. На минулому засіданні сесії я виказував свої 

перестороги відносно роботи начальників управлінь. Я бачу, що депутати 

набагато глибше і серйозніше переймаються питаннями розвитку 

комунальних закладів, а ніж посадовці. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Зайченка доповнити 

Перелік об´єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок 

коштів бюджету розвитку по управлінню капітального будівництва Міської 

ради міста Кропивницького, об’єкт: 

капітальний ремонтів харчоблоків у начальних корпусах                                           

НВО І-ІІІ ступенів ‟Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області”, розташованих по вул. Юрія Коваленка, 9  а,                            

вул. Пацаєва, 2 а. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

На одній із апаратних нарад Ви акцентували увагу, що міська рада 

відремонтує всі спортивні зали у загальноосвітніх навчальних закладах. Але 

пропозицію депутатки О.Капітонової стосовно ЗОШ № 7, де дах в аварійному 

стані, не враховано у Переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть 

проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку по управлінню  
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капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького. Прошу 

включити зазначений об’єкт до Переліку.  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Відносно програми міського голови, з якою я йшов до громади, я говорив, 

що кожного року ми повинні ремонтувати не менше п’яти спортивних залів. 

Але, насправді, ми повинні ремонтувати всі об’єкти комунальної власності. 

Всі навчальні заклади мають відповідати регламентам проведення 

навчального процесу. Ставлю на голосування пропозицію депутата 

С.Капітонова. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Ніжнікова: 

У НВО ЗОШ І-ІІІ ступенів № 32 розроблена проєктно-кошторисна 

документація відносно капітального ремонту міжповерхових сходів у 

основному корпусі. Прошу включити цю пропозицію у Програму. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки А.Ніжнікової. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Запропонувала припинити вносити пропозиції та голосувати за проєкт 

рішення в цілому. 

 

А.Райкович: 

Хочу зауважити, що будь-яка пропозиція має бути підтверджена 

фінансовим ресурсом. 
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М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська 

група ‟Європейський вибір”): 

Керівництво ДНЗ № 22; ‟Оленка”, вул. Комарова, 60, подавало заявку на 

заміну вікон. Прошу включити цей об’єкт до Програми. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Демченка. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановні колеги! 

У нас був збалансований бюджет. Зараз до Програми вносяться 

пропозиції, які не підтверджені фінансово. Ми розбалансуємо бюджет. 

 

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

Ляшка): 

Я погоджуюся з думкою О.Краснокутського. Зараз ми можемо внести до 

Програми необмежену кількість об’єктів. Але, якщо відсутні кошти, то це 

робиться для ‟піару”. Проблематики дійсно вистачає.  

Прошу за можливості звернути увагу на проведення капітального 

ремонту харчоблоку у ДНЗ № 60 ‟Ягідка”. 

Пропоную перейти до фінального голосування. 

 

О.Краснокутський: 

Я не бачу сенсу зараз голосувати за даний проєкт рішення. Пропоную 

відтермінувати його розгляд до наступного засідання сесії міської ради, 

провести коригування цифр, а потім голосувати.  

 

В.Яремчук: 

Зараз березень. Вноситься пропозиція відкласти розгляд Програми. 

Наступного разу ми зберемося не раніше ніж через місяць. Реалізацію 

Програми буде відтерміновано. Пропоную не відтерміновувати розгляд 

даного доопрацьованого проєкту рішення.  
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О.Шамардін, депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

У мене є пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення в 

цілому без урахування внесених доповнень. 

 

О.Краснокутський: 

Я знімаю свою пропозицію щодо відтермінування розгляду проєкту 

рішення. 

 

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

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Пропоную підтримати розданий доопрацьований проєкт рішення. Всі 

додаткові пропозиції винести на розгляд наступного засідання сесії міської 

ради. 

 

А.Райкович: 

Є пропозиція розглянути зараз розданий депутатам доопрацьований 

проєкт рішення, а внесені депутатами пропозиції розглянути при коригуванні 

Програми за результатами її виконання у першому півріччі 2020 року. 

Додаткові пропозиції повинні мати фінансове підкріплення.  

 

С.Капітонов, заявив, що фракція ВО ‟Свобода” не буде голосувати за 

доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3842 та за доопрацьований 

проєкт рішення № 3597. Підкреслив, що необхідно сформувати збалансований 

перелік об’єктів по округах. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення в цілому з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Ксеніча прийняти даний 

доопрацьований проєкт рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

О.Артюх, депутат міської ради (позафракційний): 

Пропоную повернутися на повторне голосування щодо даного проєкту 

рішення. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Артюха повернутися до 

голосування за даний доопрацьований проєкт рішення. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Ставлю на повторне голосування доопрацьований проєкт рішення № 3842 

в цілому без доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3153 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і                         

соціально-культурного призначення міста Кропивницького                               

на 2019 – 2021 роки” (додається).  

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”      0     0     0     0     0  

‟НАШ КРАЙ”        6     0     0     0     6  

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

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”  1     0     0     2     3  

Радикальна Партія Олега Ляшка     2     0     0     0     2  

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

‟Рідне місто”        2     0     0     1     3  

‟ВО ‟Свобода”        0     2     0     0     2  

Позафракційні        8     1     0     1    10  

 

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

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3913 

(доопрацьований). Доповідач М.Морква ‒ директор департаменту ‒ начальник 

управління економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради. 

 

М.Морква, директор департаменту - начальник управління 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради: 

У зв’язку з тим, що вчора надійшли пропозиції від управління 

капітального будівництва під час засідання постійної комісії міської ради з 

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

розвитку, прошу внести зміни до даного проєкту рішення, а саме                                    

у пункті 2.6 ‟У рамках громадського бюджету не можуть прийматися до 

розгляду проєкти, які:” абзац 6 викласти у редакції: ‟передбачають нове 

будівництво або реконструкцію за відсутності документів, що засвідчують 

право власності чи користування земельною ділянкою з урахуванням 

особливостей Закону України ‟Про регулювання містобудівної діяльності”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому 

з урахуванням озвученої пропозиції. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3154 “Про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій 

редакції” (додається). 

 

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

делегування повноважень зі зберігання реєстраційних справ”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3969. Доповідач А.Шевченко ‒ перший заступник 

директора департаменту надання адміністративних послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3155 “Про делегування повноважень зі 

зберігання реєстраційних справ” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 

2018 року № 2201 ‟Про створення комунального некомерційного 

підприємства ‟Територіальне стоматологічне об’єднання” Міської ради                    

міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3970 

(доопрацьований). Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3156 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201 ‟Про 

створення комунального некомерційного підприємства ‟Територіальне 

стоматологічне об’єднання” Міської ради міста Кропивницького” 

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

визначення державного підприємства ‟Агентство місцевих автомобільних 

доріг” замовником робіт по об’єктах благоустрою на території                                     

міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3972. Доповідач 

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

господарства міської ради. 

 

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

комунального господарства міської ради, відповіла на запитання депутата 

М.Демченка стосовно об’єктів благоустрою, передбачених проєктом рішення 

№ 3972. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3157 “Про визначення державного 

підприємства ‟Агентство місцевих автомобільних доріг” замовником 

робіт по об’єктах благоустрою на території міста Кропивницького” 

(додається).  

 

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

штатний розпис Новенської селищної ради”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3973. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу кадрової роботи міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3158 “Про штатний розпис Новенської 

селищної ради” (додається).  



29 
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3596 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

комунального господарства міської ради, на зауваження депутата 

М.Демченка стосовно облаштування тротуарів по вулицях Межовий Бульвар 

та Ушакова проінформувала, що капітальний ремонт тротуарів                                       

по вулиці Межовий Бульвар передбачений даним проєктом рішення. Відповіла 

на запитання депутатки В.Яремчук стосовно об’єктів, які були перенесені з 

2019 на 2020 рік, та обсягів фінансового забезпечення Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                                     

на 2017-2021 роки на 2020 рік. 

 

Міський голова пояснив, що доопрацьований проєкт рішення № 3596 не 

передбачає розгляду питання фінансування. Зазначив, що питання 

фінансування буде розглядатися за результатами роботи за перший квартал 

2020 року. 

 

Т.Савченко на запитання депутата О.Шамардіна відповіла, що у 

доопрацьованому проєкті рішення № 3596 враховані всі пропозиції, 

підтримані профільною постійною комісією.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт 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 № 3159 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                        

на 2017-2021 роки” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3597 (доопрацьований). Доповідач 

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

господарства міської ради. 

 

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

комунального господарства міської ради, відповіла на запитання депутата 

М.Демченка стосовно освітлення вулиці Литвинова. 

 

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

‟Європейський вибір”), зосередив увагу депутатів на особистості Героя 

Радянського Союзу Литвинова. Вніс пропозицію доповнити доопрацьований 

проєкт рішення міської ради № 3597 та передбачити у 2020 році освітлення 

вищезазначеної вулиці.  

 

Т.Савченко пояснила, що вулиця Литвинова може бути освітлена в 

рамках проведення поточного ремонту.  

 

О.Вергун, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, зауважив, що в ході реконструкції та заміни у місті ліхтарів на 

світлодіодні, демонтовані ліхтарі в робочому стані будуть змонтовані по 

вулиці Литвинова в рамках поточного ремонту. 

 

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

Ляшка), звернувся з проханням при заміні ліхтарів на світлодіодні звернути 

увагу на освітлення провулку Тираспольського за рахунок поточного ремонту.  

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Всі пропозиції враховуються. Кожен демонтований робочий світильник 

буде використаний.  

Нами здійснена надзвичайно масштабна робота по заміні зовнішнього 

освітлення у місті. Пропозиції депутатів будуть опрацьовані. Є можливість 

відкоригувати та виконати в повному обсязі Програму утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки. 

 

М.Демченко: 

Я прошу включити до Програми утримання, благоустрою та                              

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                                                   
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на 2017-2021 роки об’єкт: ‟Капітальний ремонт освітлення по                                          

вул. Литвинова”, 2020 рік. 

 

Т.Савченко: 

Михайле Івановичу! 

За рахунок коштів з поточного ремонту ми відремонтуємо цю вулицю.  

 

А.Райкович: 

Питання буде взято на контроль.  

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3160 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

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

 

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

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького щодо ситуації, яка 

склалася стосовно регіонального мовлення та кодування 

загальнонаціональних каналів”. Проєкт рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач О.Краснокутський ‒ депутат міської ради. 

(Міський голова зачитав проєкт рішення).  

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3161 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького щодо ситуації, яка склалася стосовно 

регіонального мовлення та кодування загальнонаціональних каналів” 

(додається).  
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А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Питання опрацьовані управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, профільною постійною комісією, 

профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Є прохання включити до порядку денного дев’ятнадцятої сесії і сьогодні 

розглянути два додаткових питання: 

Про відмову ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                           

по вул. Кропивницького (біля буд. № 7, корп.1)”, проєкт рішення без 

реєстраційного номера; 

Про надання КП ‟ЖЕО № 4” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 

поз. 16, проєкт рішення за реєстраційним № 3975. 
 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Шамардіна включити та 

першочергово розглянути у розділі щодо регулювання земельних відносин  

питання: 

Про відмову ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                           

по вул. Кропивницького (біля буд. № 7, корп.1)”, проєкт рішення без 

реєстраційного номера; 

Про надання КП ‟ЖЕО № 4” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 

поз. 16, проєкт рішення за реєстраційним № 3975. 

Ставлю на голосування пропозицію включити да порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про відмову                                                       

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля буд. № 7, корп.1)”, проєкт рішення без реєстраційного номера. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), звернувся до начальника юридичного управління з проханням 

надати роз’яснення стосовно правомірності включення додаткових питань 

до сформованого порядку денного сесії.  

 

М.Смаглюк проінформувала, що Регламентом міської ради міста 

Кропивницького передбачено внесення депутатами з голосу питань до 

порядку денного сесії. 

 

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

Ляшка), запропонував проголосувати за повернення до формування порядку 

денного дев’ятнадцятої сесії, а потім голосувати за включення додаткових 

питань. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до формування порядку 

денного дев’ятнадцятої сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити да порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про відмову                                                       

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля буд. № 7, корп.1)”, проєкт рішення без реєстраційного номера, яке 

потребує термінового розгляду на підставі рішення суду. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання КП ‟ЖЕО № 4” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, поз. 16, проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 3975. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до розгляду питання ‟Про передачу                                          

ТОВ ‟Будівельно-промисловій компанії ‟Будресурс-ВГ” в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова 16-а”, проєкт рішення за реєстраційним № 3180. На 

другому засіданні це питання не набрало необхідної кількості голосів. Йдеться 

про недобудову ‒ житловий будинок. Прошу повторно  розглянути та 

підтримати це питання.  

  

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду питання 

‟Про передачу ТОВ ‟Будівельно-промисловій компанії ‟Будресурс-ВГ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Волкова 16-а”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3180. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
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А.Райкович: 
Розглядаємо питання порядку денного “Про відмову                                                    

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на                           

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                          

по вул. Кропивницького (біля буд. № 7, корп.1)”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера. 

Надаю слово заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіну для надання інформації.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Дане питання винесено на розгляд міської ради на підставі рішення 

Кіровоградського окружного адміністративного суду, відповідно до якого 

Міську раду міста Кропивницького зобов’язали розглянути питання протягом 

семи днів. Під час розгляду зазначеного питання профільною постійною 

комісією депутати вносили пропозицію відмовити ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН 

ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля буд. № 7, корп.1). 

Саме тому було підготовлено альтернативний проєкт рішення “Про відмову 

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля буд. № 7, корп.1)”. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

Марино Олександрівно Смаглюк! 

Процедурно це питання повинно розглядатись постійною комісією?  

 

М.Смаглюк, начальний юридичного управління міської ради: 

Необхідність внесення зазначеного питання на розгляд депутатам саме 

сьогодні полягає в тому, що виконавча служба дала сім днів для добровільного 

виконання рішення суду. Якщо сьогодні ми не розглянемо це питання, то 

будуть накладені відповідні штрафні санкції. Тому сьогодні пропонуємо 

відмовити ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                

по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп.1), а потім винести це 

питання на розгляд профільної постійної комісії, де депутати зможуть 

визначитися відносно іншого проєкту рішення.  

 

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

Ляшка), звернувся з проханням запросити його на засідання постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 
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земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, на 

якому буде розглядатися дане питання. 

 

Міський голова доручив заздалегідь попередити депутата С.Бойка про 

розгляд вищезазначеного питання.  

 

О.Мосін зачитав проєкт рішення “Про відмову                                                    

ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

буд. № 7, корп.1)”. Відповів на запитання депутата М.Демченка про причини 

відмови. Пояснив, що попередньо товариством планувалося будівництво на 

зазначеній території житлового будинку, але зараз планується побудувати 

торговельно-розважальний центр.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3162 “Про відмову ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН 

ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

корп.1)” (додається).  

 

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

надання КП ‟ЖЕО № 4” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, поз. 16”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3163. 

Надаю слово заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіну для надання інформації.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Попереднім рішенням ми надавали дозвіл управлінню капітального 

будівництва на розроблення проєкту землеустрою по вулиці Генерала Жадова, 

позиція 16, орієнтовною площею 0,2 га для будівництва багатоповерхівки. Але 

в ході міжрегіональної перевірки були зауваження у зв’язку із змінами у 
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чинному законодавстві. Міська рада має право виділити земельну ділянку 

тільки для комунального підприємства. 

Враховуючи, що територію зазначеного мікрорайону обслуговує                        

КП ‟ЖЕО № 4”, пропонується розглянути питання про надання КП ‟ЖЕО                    

№ 4” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

зазначеної земельної ділянки. 

Заступник міського голови зачитав проєкт рішення.   

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3163 “Про надання КП ‟ЖЕО № 4” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова, поз. 16” (додається).  

 

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

передачу ТОВ ‟Будівельно-промислова компанія ‟Будресурс-ВГ” в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова 16-а”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3180. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 10 років. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому 

з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 



38 
 

Прийнято рішення № 3164 “Про передачу ТОВ ‟Будівельно-

промислова компанія ‟Будресурс-ВГ” в оренду земельної ділянки                          

по вул. Волкова 16-а” (додається).  
 

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

передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3050. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3051.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата М.Демченка щодо розташування земельної ділянки.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3280 (доопрацьований).  
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення МПП фірмі ‟ЕРІДОН” договору оренди земельної ділянки                                                             

по вул. Аджамській, 25”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3268.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3165 “Про поновлення МПП фірмі ‟ЕРІДОН” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Аджамській, 25” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3405.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата О.Краснокутського щодо розташування земельної ділянки.  

 

О.Шамардін, голова постійної міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, зауважив, що питання щодо 

регулювання земельних відносин були роздані депутатам ще два місяці тому.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3166 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про поновлення ТДВ фірмі ‟МЕБЛІ” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Яновського, 104”. Проєкт рішення за реєстраційним № 1482. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

У даному проєкті рішення допущена технічна помилка, тому 

пропонується кадастровий номер ‟3510100000:19:200:0003” замінити на 

номер ‟3510100000:39:324:0054”. Також надійшла пропозиція від профільної 

постійної комісії встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років та 

розмір орендної плати на рівні 6 % від нормативної грошової оцінки. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3167 “Про поновлення ТДВ фірмі ‟МЕБЛІ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 104” (додається). 

 

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

припинення Кагановській І.М. права користування земельною ділянкою по 

вул. Генерала Жадова (на зупинці транспорту)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3271.  
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В.Дрига, депутат міської ради (голова фракції політичної партії                             

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

інтересів у даному питанні (додається), в якій проінформував, що не братиме 

участі у голосуванні. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3168 “Про припинення Кагановській І.М. 

права користування земельною ділянкою по вул. Генерала Жадова (на 

зупинці транспорту)” (додається). 

 

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

припинення Міненку В.М. права користування земельною ділянкою                                  

по вул. Олексія Єгорова, 40-р”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3045 

(доопрацьований). 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3169 “Про припинення Міненку В.М. права 

користування земельною ділянкою по вул. Олексія Єгорова, 40-р” 

(додається). 

 

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

припинення Власюку С.П. права користування земельною ділянкою                                

по вул. Великій Перспективній, 10”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3117 

(доопрацьований). 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3170 “Про припинення Власюку С.П. права 

користування земельною ділянкою по вул. Великій Перспективній, 10” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Сальнікову М.Ю. права користування земельною ділянкою по 

вул. Полтавській (біля будинку № 24) та передачі її у власність”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3178. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3171 “Про припинення Сальнікову М.Ю. права 

користування земельною ділянкою по вул. Полтавській (біля будинку                           

№ 24) та передачі її у власність” (додається). 

 

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

припинення Корпорації ‟Система ССБ” права користування земельною 

ділянкою по вул. Гоголя, 70 та передачі ТОВ ‟Зартех” в оренду земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 70”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3153.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, пояснив, що даним 

проєктом рішення пропонується перехід права власності на об’єкт 

незавершеного будівництва.  
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Такі питання варто було б розбити на дві частини: 

першим рішенням припинити право користування земельними 

ділянками; 

другим рішенням окремо розглянути інші питання.  

Пропоную профільній комісії відпрацювати ці питання.  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про припинення права користування земельними ділянками                                               

по м. Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3270.  

 

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

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

інтересів у даному питанні (додається), в якій проінформував, що не братиме 

участі у голосуванні. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3172 “Про припинення права користування 

земельними ділянками по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

припинення ТОВ ‟Ринок ‟Престиж” права користування земельною ділянкою 
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по просп. Інженерів, 10-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3375. Ставлю 

на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3173 “Про припинення ТОВ ‟Ринок ‟Престиж” 

права користування земельною ділянкою по просп. Інженерів, 10-б” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Ільюшкіній В.Г. права користування земельною ділянкою                            

по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5) та передачі її у власність”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3409 (доопрацьований). 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про припинення ПП ‟Автопром” права користування земельною ділянкою 

по вул. Віктора Чміленка, 82 та передачу її в оренду Сергійчуку А.А.”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3414. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 3174 “Про припинення ПП ‟Автопром” права 

користування земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 82 та 

передачу її в оренду Сергійчуку А.А.” (додається). 

 

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

припинення ТОВ ‟Україночка” права користування земельними ділянками по 

м. Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2991.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка надав інформацію відносно зазначеної земельної ділянки.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3175 “Про припинення ТОВ ‟Україночка” 

права користування земельними ділянками по м. Кропивницькому” 

(додається). 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні депутати! 

Дев’ятнадцята сесія розпочалася ще у листопаді 2019 року. Питання щодо 

регулювання земельних відносин тягнуться ще з минулого року. Пропоную 

розглянути сьогодні всі питання, включені до порядку денного дев’ятнадцятої 

сесії міської ради в грудні. Інші питання можна розглянути на наступному 

засіданні. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, зауважив, що є також 

питання, які не набрали необхідну кількість голосів в ході їх розгляду на 

першому засіданні дев’ятнадцятої сесії.  
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А.Райкович: 

Пропоную прийняти процедурне рішення, щоб продовжити роботу 

четвертого засідання дев’ятнадцятої сесії на одну годину без оголошення 

перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Продовжуємо роботу. 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 9-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3052.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

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

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 
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А.Райкович: 

Розглядається питання порядку денного “Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній 

(біля будинку № 24)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3071.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3176 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній            

(біля будинку № 24)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 15.38. 

 

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. 

 

Продовжуємо роботу.  

Розглядаємо питання порядку денного “Про продаж                                                  

ФОП Опушнєвій О.М. земельної ділянки несільськогосподарського 

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

№ 3376 (доопрацьований).  

Хочу нагадати, шановні колеги, що всі питання дійсно відпрацьовані. 

Протягом двох місяців депутати мали змогу їх достеменно вивчити та 

отримати додаткові роз’яснення в разі потреби. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Луцюку С.І. земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Лінія 7-а, 32”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3374.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3177 “Про продаж Луцюку С.І. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Лінія 7-а, 32” 

(додається). 

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на розі 

вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П’ятихатської та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3175.  

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

У зв’язку із змінами у законодавстві пропонується внести зміни до даного 

проєкту рішення, а саме виключити: 

у пункті 5 підпункт 5.2, пункти 8, 11; 

додатку до проєкту рішення пункт 10. 

Внести аналогічні зміни до інших проєктів рішень, які стосуються 

відведення в оренду земельних ділянок, які виставлятимуть на земельні торги.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3178 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Бобринецький 

шлях та Нижньої П’ятихатської та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля магазину 

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

реєстраційним № 3426.  

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, запропонував прийняти 

даний проєкт рішення зі змінами у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами (враховані у проєкті рішення). Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3179 “Про затвердження земельної ділянки                              

по вул. Євгена Тельнова (біля магазину ‟Мініма”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                     

по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                                                                
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№ 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть  на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3294 (доопрацьований).  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), повідомив, що заявник даного 

питання має намір збудувати на зазначеній земельній ділянці АЗС. Пояснив, 

що будівництво на зазначеній території АЗС унеможливить передачу 

розташованих поруч земель комунальної власності, які входять до 

стратегічного плану інвестиційного розвитку міста. Закликав депутатів не 

голосувати за даний доопрацьований проєкт рішення. Запропонував 

розглянути це питання на предмет відмови.  

 

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

‟Європейський вибір”), підтримав виступ депутата О.Цертія. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, запропонував 

відтермінувати розгляд доопрацьованого проєкту рішення за реєстраційним 

№ 3294. 

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), запропонував бути послідовними та розглянути 

доопрацьований проєкт рішення за реєстраційним № 3294. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, проінформував про 

необхідність внести зміни до даного проєкту рішення та привести його у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

 

О.Цертій запропонував внести зміни до доопрацьованого проєкту 

рішення за реєстраційним № 3294 та відмовити у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна 

відтермінувати розгляд даного доопрацьованого проєкту рішення. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний доопрацьований проєкт 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                                     

вул. Короленка (напроти будинку № 38) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 3170. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, запропонував прийняти 

даний проєкт рішення зі змінами у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому 

зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3180 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Короленка (напроти 
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будинку № 38) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

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

надання Масаликіну А.І. дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3278.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки                                             

по вул. Яновського, 155”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3176.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

надання ТОВ ‟Хімрезерв-2010” дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 209”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3418 (доопрацьований).  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 3181 “Про надання ТОВ ‟Хімрезерв-2010” 

дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Руслана 

Слободянюка, 209” (додається). 

 

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

надання КП ‟ТАРНИК” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                              

по вул. Руслана Слободянюка, 184”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2945.  

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

О.Цертія детально пояснив проєкт рішення.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3182 “Про надання КП ‟ТАРНИК” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 184” 

(додається). 

 

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

надання ТОВ ‟АНТАРЕКС” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                            

по вул. Волкова, 19”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2944. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

М.Демченка пояснив місце розташування земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3183 “Про надання ТОВ ‟АНТАРЕКС” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Волкова, 19” (додається). 

 

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

надання ЖБК № 42 дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                             

по вул. Андріївській, 12”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2946 

(доопрацьований).  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3184 “Про надання ЖБК № 42 дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Андріївській, 12” 

(додається). 

 

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

припинення ВАТ ‟Кіровоградська швейна фабрика ‟Зорянка” права 

користування земельною ділянкою по вул. Леоніда Куценка, 9”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 2952.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 3185 “Про припинення ВАТ ‟Кіровоградська 

швейна фабрика ‟Зорянка” права користування земельною ділянкою по 

вул. Леоніда Куценка, 9” (додається). 

 

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

надання Соколову С.В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 106-в”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3416. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3186 “Про надання Соколову С.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Генерала Родимцева, 106-в” (додається). 

 

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

затвердження Сергієнку В.М. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Київській, 59/61”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3198. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3187 “Про затвердження Сергієнку В.М.                          

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Київській, 59/61” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24.04.2018 

№ 1623”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3247.  
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3188 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 24.04.2018 № 1623” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 15.09.2009 № 2560”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3263.  

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

С.Бойка пояснив підстави щодо підготовки проєкту рішення № 3263. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 11.06.2019 

року № 2681”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3248. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 3189 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 11.06.2019 року № 2681” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 07.02.2019 № 2367”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3273 (доопрацьований). 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3190 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.02.2019 № 2367” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 11.06.2019 № 2632”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3412 (доопрацьований).  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3191 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 11.06.2019 № 2632” (додається). 

 

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

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3322 (доопрацьований).  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та 
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охорони навколишнього природного середовища міської ради, на зауваження 

депутата С.Бойка пояснили, що пунктом 4 проєкту рішення вносяться зміни 

до рішення міської ради від 10.09.2019 № 2801 у зв’язку із зміною власника 

майна.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3192 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до  голосування стосовно доопрацьованого проєкту 

рішення за реєстраційним № 3409 ‟Про припинення Ільюшкіній В.Г. права 

користування земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола (біля 

будинку № 5) та передачі її у власність”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 

Ставлю на повторне голосування питання порядку денного “Про 

припинення Ільюшкіній В.Г. права користування земельною ділянкою                            

по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5) та передачі її у власність”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3409 (доопрацьований). Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3193 “Про припинення Ільюшкіній В.Г. права 

користування земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола (біля 

будинку № 5) та передачі її у власність” (додається). 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

У мене є прохання повернутися до голосування стосовно проєкту рішення 

за реєстраційним № 3408 ‟Про передачу Доценко Т.І. в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 37-а”. Людина зверталась на особистому прийомі.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна повернутися 

до голосування стосовно проєкту рішення за реєстраційним № 3408. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Ставлю на повторне голосування питання порядку денного “Про 

передачу Доценко Т.І. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3408.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3194 “Про передачу Доценко Т.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37-а” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин, 

внесених на другому засідання дев’ятнадцятої сесії.  

Розглядається питання “Про надання Драгомирецькому Є.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
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пров. Верхньовеселому (напроти будинків № 30-а, 32-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3522. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3195 “Про надання Драгомирецькому Є.В. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

(додається).  

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3351. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата М.Демченка щодо розташування земельної ділянки.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3196 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам АТО” (додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:43:396:0063)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3392. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3197 “Про надання Костенку С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Гулака-Артемовського (біля земельної ділянки з кадастровим                       

№ 3510100000:43:396:0063)” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3435. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата М.Демченка щодо розташування земельної ділянки.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3198 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3428. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутатів М.Демченка, С.Капітонова  щодо розташування земельних 

ділянок.  
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3199 “Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам” (додається).  
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3445. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3200 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу ОК ‟Кіровоградський дім” у власність земельної ділянки                                      

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3166. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 
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Олександре Володимировичу Мосін! 

Дайте роз’яснення відносно питання, яке щойно не було підтримано. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Відносно даного питання представники ОК ‟Кіровоградський дім” 

надавали роз’яснення та презентували реалізацію проєкту щодо будівництва 

багатоквартирного житлового будинку.  
 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні колеги! 

У місті Кропивницькому є велика проблема зі стихійною забудовою 

ларьками та відсутністю нової житлової забудови.  

Якщо є інвестор, який має намір збудувати новий житловий будинок, 

пропоную надати йому таку можливість. Пропоную поставити на повторне 

голосування даний проєкт рішення.  
 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки В.Яремчук повернутися до 

голосування стосовно проєкту рішення за реєстраційним № 3166. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Вважаю, що у місті мають будуватися багатоквартирні житлові будинки.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях (біля домоволодінь 

№ 75 та № 77)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3434. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 
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А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Марковій В.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3451. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3201 “Про передачу Марковій В.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Аджамському (біля будинку                              

№ 17/95)” (додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 107)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3465. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3202 “Про надання Крук Л.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Преображенській (біля будинку № 107)” (додається).  
 

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

надання Іванову Д.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2688. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Оніані Д.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 122)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 2689. 

 

А.Ларін, депутат міської ради пояснив підстави щодо підготовки 

проєктів рішень міської ради за реєстраційними № 2689, 2690 та звернувся 

до депутатів з проханням підтримати зазначені питання. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3203 “Про надання Оніані Д.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гоголя (у дворі будинку № 122)” (додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 122)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 2690. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 3204 “Про надання Дідковській Н.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гоголя (у дворі будинку № 122)” (додається).  
 

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

передачу Савчуку Ю.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Комарова (біля будинку № 15)”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 3479. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3205 “Про передачу Савчуку Ю.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)” 

(додається).  

 

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

передачу Крепак Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по бульвару 

Студентському (біля будинку № 7)”. Проєкт рішення за реєстраційним                             

№ 3437. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

Студенському бульвару (біля будинку № 10)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3397. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Загуменній А.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по вул. Гоголя (біля будинку № 78)”. Проєкт рішення за реєстраційним                             

№ 3396. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Громовому С.В. у власність земельної ділянки по площі Дружби 

народів, 3-ж”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3202. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Люди побудували гаражі. Це існуючі об’єкти. 

Прошу депутатів попрацювати по округах, розібратися у ситуації. 

Профільна постійна комісія предметно та поглиблено розглядала ці питання 

та прийняла рішення рекомендувати міській раді підтримати запропоновані 

проєкти рішень. Зараз ці питання блокуються. Це не правильно. Гаражі 

зносити не будуть.  
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Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам в ТА ‟Дружба” по вул. Академіка                      

Корольова, 24-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3230. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3206 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в ТА ‟Дружба” по вул. Академіка Корольова, 24-а” 

(додається).  

 

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

передачу Хлевіцькому І.В. безоплатно у власність земельної ділянки  

по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3446. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Содоль Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 

вулиць Андріївської та Биковської”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3436. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

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

передачу Тараненко Т.А. у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

тролейбусного парку)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3523. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3207 “Про передачу Тараненко Т.А. у власність 

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

(додається).  
 

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

передачу Ярошенку Ю.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Комарова (біля будинку № 19)”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 3544. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3208 “Про передачу Ярошенку Ю.М. 

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

№ 19)” (додається).  

 

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

надання Огіру А.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки по вул. Яновського, 80-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3444. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3209 “Про надання Огіру А.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул. Яновського, 80-а” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проєкту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Степняка-Кравчинського, 33-г”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 3462. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3210 “Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Степняка-Кравчинського, 33-г” (додається).  

 

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

надання ПП ‟Чайка Транс” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Леваневського, 2-б”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3461 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3211 “Про надання ПП ‟Чайка Транс” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Леваневського, 2-б” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟КІР НАФТА ТРАНС” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по  

просп. Інженерів, 11-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3516. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3212 “Про надання ТОВ ‟КІР НАФТА ТРАНС” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по просп. Інженерів, 11-а” (додається).  

 

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

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по вул. Андріївській, 2-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3575. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3213 “Про надання дозволу на розроблення                    

проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки                          

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

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

передачу Лупандіну М.І. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3567. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3460 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 25 років. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3214 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  
 

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

поновлення ПП ‟ЧЕРЕМШИНА-ЛЮКС” договору оренди земельної ділянки 

по пров. Цеховому, 3-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3311. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3215 “Про поновлення ПП ‟ЧЕРЕМШИНА-

ЛЮКС” договору оренди земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-а” 

(додається).  
 

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

припинення ТОВ ‟ЄТК” права користування земельною ділянкою  

по вул. В’ячеслава Чорновола (тягова підстанція № 2)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3480. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3216 “Про припинення ТОВ ‟ЄТК” права 

користування земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола (тягова 

підстанція № 2)” (додається).  
 

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

припинення ПП ‟Футбольний дім Кіровоградщини” права користування 

земельною ділянкою по вул. Єгорова (біля стадіону ‟Зірка”)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 2920. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3217 “Про припинення ПП ‟Футбольний дім 

Кіровоградщини” права користування земельною ділянкою по  

вул. Єгорова (біля стадіону ‟Зірка”)” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж ПП ‟НВЦ” земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Андрія Матвієнка, 2-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3443. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата С.Бойка зачитав повну назву підприємства, зазначеного  у проєкті 

рішення, та надав інформацію стосовно місця розташування земельної 

ділянки.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3218 “Про продаж ПП ‟НВЦ” земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Андрія 

Матвієнка, 2-а” (додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Острівській (між будинками № 2                            

та № 4), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3572 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, запропонував внести 

зміни до даного проєкту рішення у відповідності до вимог чинного 

законодавства. Відповів на запитання депутата С.Бойка.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3219 “Про затвердження земельної ділянки  

по вул. Острівській (між будинками № 2 та № 4), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  
 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиці 

Космонавта Попова (біля будинку № 20, корп. № 1) та включення до Переліку 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3223 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, запропонував прийняти 

даний проєкт рішення зі змінами у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3220 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиці Космонавта Попова 

(біля будинку № 20, корп. № 1) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається).  
 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                          

вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 3404. 
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Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, запропонував прийняти 

даний проєкт рішення зі змінами у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому 

зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3221 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Глинки (напроти 

будинку № 2-а) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).  

 

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

надання ТДВ ‟Кіровоградська станція технічного обслуговування вантажних 

і легкових автомобілів” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Виставочній, 1-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3432. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3222 “Про надання ТДВ ‟Кіровоградська 

станція технічного обслуговування вантажних і легкових автомобілів” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                                                 

вул. Виставочній, 1-б” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградській обласній організації українського товариства 

мисливців і рибалок дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки по тупику 

Рибальському”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3427. 

 

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

‟Європейський вибір”), звернувся з проханням перенести розгляд даного 

проєкту рішення у зв’язку із необхідністю додаткового вивчення. 

 
С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), пояснив, що по тупику Рибальському розташована діюча 

база, яка належить українському товариству мисливців і рибалок. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3223 “Про надання Кіровоградській обласній 

організації українського товариства мисливців і рибалок дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо відновлення 

меж земельної ділянки по тупику Рибальському” (додається).  
 

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

надання ТОВ ‟Українсько-Польський ліцей імені Кароля Шимановського” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                                      

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на  

площі Дружби народів, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2989. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 3224 “Про надання ТОВ ‟Українсько-

Польський ліцей імені Кароля Шимановського” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки на площі Дружби народів, 8” (додається).  
 

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

надання Кропивницькому апеляційному суду дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                                                

вул. Великій Пермській, 2”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3468. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3225 “Про надання Кропивницькому 

апеляційному суду дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2” (додається).

  

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ПАТ ‟Райффайзен Банк Аваль” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 2”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3245. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Пропонується доповнити проєкт рішення пунктами 3-7 у редакції: 

‟3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.07.2012                       

№ 473, укладеного між міською радою та публічним акціонерним товариством 

‟Райффайзен Банк Аваль”, а саме залишити в оренді акціонерного товариства 

‟Райффайзен Банк Аваль” земельну ділянку площею 0,1042 га                                 

по вул. Куроп’ятникова, 2 для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (вид використання – для розміщення адміністративно-

господарських будівель) за рахунок земель житлової та громадської забудови.  

4. Припинити публічному акціонерному товариству ‟Райффайзен Банк 

Аваль” право користування земельною ділянкою площею 0,0323 га 

(кадастровий № 35101000000:39:315:0124) по вул. Куроп’ятникова, 2 та 

віднести її до земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 

запасі. 
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5. Публічному акціонерному товариству ‟Райффайзен Банк Аваль” в 

місячний термін з дня прийняття рішення надати до Міської ради міста 

Кропивницького документи, визначені чинним законодавством, необхідні для 

внесення змін до договору оренди землі від 13.07.2018 № 33. 

6. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища забезпечити виготовлення та видачу додаткової угоди 

до договору оренди земельної ділянки. 

7. Публічному акціонерному товариству ‟Райффайзен Банк Аваль” 

вчинити відповідні дії щодо державної реєстрації іншого речового права 

(оренди) земельної ділянки.”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому 

з доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3226 “Про затвердження ПАТ ‟Райффайзен 

Банк Аваль” технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 2” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                            

“Про надання ПІДПРИЄМСТВУ ‟КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ ‟ОБЛКООПГОСПТОРГ” 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації із 

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

рішення за реєстраційним № 3381. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатів поставити на повторне голосування 

проєкт рішення за реєстраційним № 3381. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 3381 

“Про надання ПІДПРИЄМСТВУ ‟КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-

РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ ‟ОБЛКООПГОСПТОРГ” 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63” за основу і 

в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

Мхитаряну М.Г. цільового призначення земельної ділянки  

по пров. Водяному, 13”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3246. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутатки 

В.Яремчук детально пояснив проєкт рішення.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3227 “Про зміну Мхитаряну М.Г. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Водяному, 13” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 26.04.2018 

№ 1673”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3481 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3228 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 26.04.2018 № 1673” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24.04.2018 

№ 1623”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3247. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, проінформував, що 

даний проєкт рішення помилково включено до порядку денного. Пояснив, що 

міською радою питання вже  розглянуто та прийнято рішення.  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.11.2018 

№ 2046”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3200 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Шутці В.В. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Великовисківському (біля будинку № 12)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3645.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3229 “Про надання Шутці В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

 

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

надання Шульзі Р.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (напроти будинку                     

№ 34-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3693.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3230 “Про надання Шульзі Р.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Верхньовеселому (напроти будинку № 34-а)” (додається).  
 

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

передачу Гавриш О.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Народній, 77”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3489.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3231 “Про передачу Гавриш О.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Народній, 77” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3604.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3232 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

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

відведення земельної ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 1413.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3233 “Про надання Свинарчуку Р.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою по тупику Азовському (напроти 

будинку № 16)” (додається).  
 

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

передачу Овдію І.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                                 

вул. Глинки, 60/20”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3649.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3234 “Про передачу Овдію І.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20” (додається).  

 

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

надання Миргородському М.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

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

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

надання Марковському К.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, 

корп. 2)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2961.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3235 “Про надання Марковському К.М. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 2)” (додається).  
 

 

 



85 
 

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

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

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3349.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3236 “Про надання Опрі А.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

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

надання Юр’єву Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Інгульському, 33”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3498.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3237 “Про надання Юр’єву Ю.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Інгульському, 33” (додається).  
 

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

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

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

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Журилу І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3478.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата М.Демченка повернутися до 

голосування за проєкт рішення № 3478. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
 

А.Райкович: 

Повторно ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення 

міської ради за реєстраційним № 3478 “Про надання Журилу І.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 18)” за основу і в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3238 “Про надання Журилу І.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 18)” (додається).  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися на повторне голосування стосовно 

проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 2900. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

Білостоцькій А.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку                     

№ 16, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3515.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3239 “Про надання Білостоцькій А.П. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)” (додається).  
 

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

надання ГО ‟ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

‟АВТОЛЮБИТЕЛЬ-2” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Автолюбителів, 4”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 2831.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3240 “Про надання ГО ‟ГАРАЖНО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ ‟АВТОЛЮБИТЕЛЬ-2” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Автолюбителів, 4” (додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 54)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3358.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3241 “Про надання Пасічнику Д.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Яновського (біля будинку № 54)” (додається).  
 

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

передачу Караушу С.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                         

по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки з кадастровим номером                                          

№ 3510100000:37:316:0155)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3455.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3242 “Про передачу Караушу С.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки з 

кадастровим номером № 3510100000:37:316:0155)” (додається).  
 

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

передачу Красовському В.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Гоголя (у дворі будинку № 106)”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3363.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3243 “Про передачу Красовському В.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку 

№ 106)” (додається).  
 

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

передачу Ткачуку С.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 4)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3398.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3244 “Про передачу Ткачуку С.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12,                 

корп. 4)” (додається).  
 

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

передачу Підкевичу М.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                

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

№ 3310.    
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Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Плоховій Н.Б. безоплатно у власність земельної ділянки                          

по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 22, корп. 2)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3611.  

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, звернув увагу присутніх, що 

проєкт рішення стосується жінки учасника АТО. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3245 “Про передачу Плоховій Н.Б. безоплатно 

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

№ 22, корп. 2)” (додається).  

 

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

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

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3355.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, зауважив, що питання 

стосується комерції (торгівлі) та помилково включено до підрозділу ‟Гаражі 
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(передача)”. Зачитав проєкт рішення. Відповів на запитання депутатів щодо 

розташування земельної ділянки. 

 

С.Горбовський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), зауважив, що проєкт 

рішення стосується нічного магазину ‟Крамниця”, який попри заборону 

міської ради у нічний час здійснює продаж алкогольних напоїв. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Константіновій Л.Б. безоплатно у власність земельної ділянки по 

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

№ 3662.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                          

“Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам                           

по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3706. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3246 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам по пров. Фортечному (біля будинку                               

№ 21-а)” (додається).  
 

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

надання управлінню культури і туризму Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Микитенка, 15”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3484.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3247 “Про надання управлінню культури і 

туризму Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Микитенка, 15” (додається).  
 

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

надання Управлінню Кропивницької єпархії Православної Церкви України 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Лінія 5-та, 25”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3328.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 3248 “Про надання Управлінню 

Кропивницької єпархії Православної Церкви України дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Лінія 5-та, 25” (додається).  
 

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

надання Кіровоградському обласному спеціалізованому ремонтно-

будівельному підприємству протипожежних робіт ДПТ України дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Фісановича, 6”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3711.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3249 “Про надання Кіровоградському 

обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємству 

протипожежних робіт ДПТ України дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель                                                           

по вул. Фісановича, 6” (додається).  
 

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

надання Кропивницькому апеляційному суду дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3622.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3250 “Про надання Кропивницькому 

апеляційному суду дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Великій Пермській, 2” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Кропивницького, 119”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3726.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3251 “Про надання Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Кропивницького, 119” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ПП ‟Лайтнінг-Кір” проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Полтавській 

(між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3700.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

надання Панасенку І.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 3664.  
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О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

В.Зайченка продемонстрував на схемі місце розташування земельної ділянки.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського повернутися до 

голосування за проєкт рішення за реєстраційним № 3664. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за 

реєстраційним № 3664 “Про надання Панасенку І.Ю. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                        

по вул. Преображенській (біля будинку № 6)” за основу і в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3252 “Про надання Панасенку І.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

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

відведення земельної ділянки в оренду по пров. Павла Бута, 3-к”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3574 (доопрацьований).  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка детально пояснив проєкт рішення.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3253 “Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по пров. Павла Бута, 3-к” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                   

“Про передачу Дризі В.В. в оренду земельної ділянки                                                                    

по вул. Преображенській, 88-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3463 

(доопрацьований).  

 

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

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

конфлікт інтересів у даному питанні та заявив, що не братиме участі у 

голосуванні (письмова заява додається). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 
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Надійшла пропозиція від депутатки В.Яремчук повернутися до 

голосування за доопрацьований проєкт рішення за реєстраційним № 3463. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядається питання порядку денного “Про надання Чудній О.В. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Євгена Чикаленка, 13”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3785.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3254 “Про надання Чудній О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Євгена Чикаленка, 13” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки                                                             

по вул. Василя Нікітіна, 17-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3563.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3255 “Про передачу Алієвій С.Є. в оренду 

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

поновлення ПрАТ ‟К-АВТОТРАНС” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Олександрійське шосе, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3213.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3256 “Про поновлення                                                 

ПрАТ ‟К-АВТОТРАНС” договору оренди земельної ділянки                                              

по вул. Олександрійське шосе, 1” (додається).  
 

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

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

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по                                            

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева, 106”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3660.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3257 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 106” (додається).  
 

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

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

перехресті вулиць Хабаровської та Кримської на конкурентних засадах 

(земельних торгах)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3816 

(доопрацьований).  

 

Депутати О.Шамардін, К.Шамардіна повідомили про наявний конфлікт 

інтересів у даному питанні та заявили, що не братимуть участі у голосуванні 

(письмова заява депутата О.Шамардіна додається). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування за 

доопрацьований проєкт рішення за реєстраційним № 3816. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення за реєстраційним № 3816 “Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на перехресті вулиць Хабаровської та 

Кримської на конкурентних засадах (земельних торгах)” за основу і в  цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3258 “Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення на перехресті вулиць 

Хабаровської та Кримської на конкурентних засадах (земельних торгах)” 

(додається).  
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15/18 (напроти 

магазину “Меблі”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3419 (доопрацьований).    

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3259 “Про затвердження земельної ділянки                                

по вул. Космонавта Попова, 15/18 (напроти магазину “Меблі”), право 

оренди на яку набувається на аукціоні” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про затвердження земельної ділянки  на пл. Дружби народів (напроти 

будинку № 5), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3547 (доопрацьований).    

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3260 “Про затвердження земельної ділянки                              

на пл. Дружби народів (напроти будинку № 5), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  
 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                  

по вул. Аджамській та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3564 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, запропонував прийняти 

даний проєкт рішення зі змінами у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами (враховані у доопрацьованому проєкті рішення). 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3261 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Аджамській та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається).  
 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                

по вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського транспорту) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3369 (доопрацьований). 
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Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, запропонував прийняти 

даний проєкт рішення зі змінами у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами (враховані у доопрацьованому проєкті рішення). 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3262 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Лінія 5-а (біля зупинки 

громадського транспорту) та включення до Переліку земельної ділянки, 

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

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                     

по вул. Генерала Родимцева та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3370 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, проінформував про 

необхідність внести зміни до даного проєкту рішення та привести його у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами (враховані у даному доопрацьованому проєкті 

рішення). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3263 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Генерала Родимцева та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається).  
 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                        

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                           

по вул. Генерала Родимцева, 2 (зупинка “Білгородська”) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3371 (доопрацьований). 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, звернув увагу присутніх, що 

заявник має намір облаштувати на зазначеній території зупинку 

громадського транспорту. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, проінформував про 

необхідність внести зміни до даного проєкту рішення та привести його у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами (враховані у доопрацьованому проєкті рішення). 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3264 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Генерала Родимцева, 2 

(зупинка “Білгородська”) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                   

по вул. Волкова (біля будинку № 24-в) та включення до Переліку земельної 

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

рішення за реєстраційним № 3786 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, проінформував про 

необхідність внести зміни до даного проєкту рішення та привести його у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому зі змінами (враховані у доопрацьованому проєкті рішення). 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3265 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

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

№ 24-в) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).  
 

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

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду по вул. Великій 

Пермській, 88”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3607 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 



105 
 

Прийнято рішення № 3266 “Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі їх в оренду по вул. Великій Пермській, 88” 

(додається).  
 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1442”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3606. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування відносно 

проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 3606. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення міської 

ради за реєстраційним № 3567. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція від депутатки В.Яремчук повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 3567 

“Про передачу Лупандіну М.І. в оренду земельної ділянки по                                              

вул. Соборній, 7-б”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення міської 

ради за реєстраційним № 3417 “Про передачу ТОВ ‟Кіровоградська нафтова 

компанія” в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській, 39”. Питання 

стосується надходжень до міського бюджету. Також у заявників виникла 

юридична колізія. Вони не можуть вирішити питання. 

 

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

голосування відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 3417 

“Про передачу ТОВ ‟Кіровоградська нафтова компанія” в оренду земельної 

ділянки по вул. Михайлівській, 39”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутатів 

детально пояснив зміст проєкту рішення за реєстраційним № 3417.  

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за 

реєстраційним № 3417 “Про передачу ТОВ ‟Кіровоградська нафтова 

компанія” в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській, 39” за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 3267 “Про передачу ТОВ ‟Кіровоградська 

нафтова компанія” в оренду земельної ділянки по                                                              

вул. Михайлівській, 39” (додається). 

 

М.Бєжан, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєктів рішень міської 

ради за реєстраційними номерами 3463 (доопрацьований), 3606. 

Прошу профільного заступника міського голови О.Мосіна надати 

інформацію стосовно проєкту рішення № 3606. На мою думку, позитивне 

вирішення питання буде на користь громаді міста.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Бєжана повернутися до 

голосування відносно доопрацьованого проєкту рішення міської ради за 

реєстраційним № 3463 ‟Про передачу Дризі В.В. в оренду земельної ділянки                                                                    

по вул. Преображенській, 88-б”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Шановні колеги! 

Сьогодні я ставив на голосування пропозицію повернутися на повторне 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 3606. Чи маємо ми 

право проголосувати  друге? 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Ми маємо право проголосувати іще один раз. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Бєжана повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 3606 

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                

від 15.02.2018 № 1442”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення міської 

ради за реєстраційним № 3700 ‟Про затвердження ПП ‟Лайтнінг-Кір” проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни                            

цільового призначення по вул. Полтавській (між будинками по                                              

вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)”. 

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна повернутися 

до голосування відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним                                      

№ 3700 ‟Про затвердження ПП ‟Лайтнінг-Кір” проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                     

по вул. Полтавській (між будинками по  вул. Євгена Маланюка, 28                                       

та вул. Полтавській, 32)”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Ларін, член постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (депутатська група ‟Опозиційна 

платформа ‒ За життя”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення міської 

ради за реєстраційним № 2688 “Про надання Іванову Д.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                

по вул. Шульгиних (біля будинку № 32, корп. 1)”. Заявник звертався до 

профільної постійної комісії. На зазначеній території розташовано майно, яке 

пройшло реєстрацію у експертно-технічному бюро. Всі необхідні                    

документи є.  

Прошу підтримати даний проєкт рішення. 
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А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Ларіна повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 2688 

“Про надання Іванову Д.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

корп. 1)”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Пропоную поставити на голосування питання, до розгляду яких ми 

повернулися. 

Розглядається питання “Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1442”. Проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 3606. 

 

С.Капітонов, член постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, зауважив, що питання не погоджено 

профільною постійною комісією. Проінформував, що керівництво                                  

ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” систематично не дотримується термінів виконання 

рішень міської ради. Звернув увагу, що на вказаній у рішенні міської ради 

земельній ділянці будівництво не ведеться.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, пояснив, що керівництво підприємства                                                         

ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” звернулося до міської ради із зверненням щодо 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1442 та продовження строку укладення договору оренди земельної ділянки. 

Зазначив, що не так просто залучити іноземного інвестора, який погодиться 

будувати у місті сміттєпереробний завод. Звернув увагу, що немає 

стовідсоткової впевненості у тому, що такий завод буде побудований, але 

запропонував підтримати проєкт рішення міської ради за реєстраційним                          

№ 3606 та надати шанс керівництву підприємства домовитися з інвестором. 

 

С.Капітонов пояснив свою позицію відносно запропонованого проєкту 

рішення. Зазначив, що під час обговорення на засіданні профільної постійної 

комісії питання щодо виділення земельної ділянки ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” під 
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будівництво сміттєпереробного заводу заявники запевняли, що з інвестором 

є домовленість і протягом року розпочнеться будівництво.  

 

Міський голова пояснив суть питання. Проінформував, що станом на 

2016 рік два інвестори були зацікавлені питанням будівництва 

сміттєпереробного заводу на території міста, але згодом вони відмовилися                          

від фінансування проєкту, враховуючи тип заводу, який є можливість 

збудувати на зазначеній території, собівартість виготовленої продукції та 

кількість сміття, яке необхідно буде переробляти. Запропонував 

продовжити термін оренди земельної ділянки та надати змогу керівникам  

підприємства знайти інвестора. Зауважив, що паралельно пропозицій до 

міської ради щодо оренди зазначеної земельної ділянки не надходило.  

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, проінформував, що проєкт 

рішення міської № 3606 профільною постійною комісією було взято до відома. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення міської 

ради за реєстраційним № 3606 ‟Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1442” за основу і в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядається питання “Про передачу Дризі В.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 88-б”. Проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 3463 (доопрацьований).  

 

Додається письмова заява депутата міської ради В.Дриги (голова 

фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”) 

про конфлікт інтересів у даному питанні. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3268 “Про передачу Дризі В.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 88-б” (додається). 

 

А.Райкович: 
Розглядається питання “Про затвердження ПП ‟Лайтнінг-Кір” проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни                            

цільового призначення по вул. Полтавській (між будинками                                                      

по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3700.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3269 “Про затвердження ПП ‟Лайтнінг-Кір” 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Полтавській (між будинками по                                  

вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)” (додається). 

 

А.Райкович: 
Розглядається питання “Про надання Іванову Д.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             

по вул. Шульгиних (біля будинку № 32, корп. 1)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 2688. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 3270 ‟Про надання Іванову Д.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (біля будинку № 32, корп. 1)” (додається). 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення міської 

ради за реєстраційним № 3434 “Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

по вул. Бобринецький шлях (біля домоволодінь № 75 та № 77)”. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна повернутися 

до голосування відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним                      

№ 3434 “Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях 

(біля домоволодінь № 75 та № 77)”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Розглядається питання “Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Бобринецький шлях (біля домоволодінь № 75 та № 77)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3434. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3271 “Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Бобринецький шлях (біля домоволодінь № 75 та № 77)” (додається). 
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С.Горбовський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення міської 

ради за реєстраційним № 3567 “Про передачу Лупандіну М.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б”.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата С.Горбовського  

повернутися до голосування відносно проєкту рішення міської ради за 

реєстраційним № 3567 “Про передачу Лупандіну М.І. в оренду земельної 

ділянки по вул. Соборній, 7-б”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Розглядається питання “Про передачу Лупандіну М.І. в оренду земельної 

ділянки по вул. Соборній, 7-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3567. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3272 “Про передачу Лупандіну М.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Соборній, 7-б” (додається). 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, міжфракційне 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні депутати! 

Прошу сьогодні розглянути питання, яке стосується пораненого учасника 

АТО, ‒ ‟Про надання Коржиневському М.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

будинку № 6)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3904.  

Він неодноразово звертався на особистий прийом міського голови. 
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Пропоную включити це питання до порядку денного дев’ятнадцятої сесії 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Більше немає інших доповнень? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки В.Яремчук повернутися до 

формування порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Шановні! 

Учасник АТО звертається на прийом до міського голови з проханням 

вирішити питання, а депутати його блокують, створюючи тим самим 

соціальну напругу.  

 

Надійшла пропозиція від депутатів повторно поставити на голосування 

пропозицію депутатки В.Яремчук повернутися до формування порядку 

денного дев’ятнадцятої сесії. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про надання                             

Коржиневському М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

рішення за реєстраційним № 3904. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
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Міський голова зачитав проєкт рішення за реєстраційним № 3904. 

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за 

реєстраційним № 3904 “Про надання Коржиневському М.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 6)” за основу і в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3273 “Про надання Коржиневському М.М. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановний міський голово! 

Від депутатів надходить пропозиція повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним № 3675 ‟Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                                 

по вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною) та включення до Переліку 

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

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна повернутися 

до голосування відносно проєкту рішення міської ради за реєстраційним                                    

№ 3675 ‟Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
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О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав проєкт рішення 

за реєстраційним № 3675. Проінформував про необхідність внести зміни до 

даного проєкту рішення та привести його у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за 

реєстраційним № 3675 ‟Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом” за основу та в цілому зі змінами. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3274 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (на розі з 

вул. Соборною) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Питання, включені до порядку денного дев’ятнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу. 

 

Дев’ятнадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 


