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КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА 

П Р О Т О К О Л 

восьмої сесії восьмого скликання 

 

13 жовтня  2021р.                                                                           м. Кременчук 

 

Всього депутатів Кременчуцької районної ради восьмого скликання – 54 особи. 

Взяли участь у роботі пленарного засідання – 31 особи. 

 

Засідання проводив голова Кременчуцької районної ради Дмитро 

КОЛОТІЄВСЬКИЙ. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Повідомив, що на сьогоднішньому засіданні, із 54 депутатів, беруть участь – 31.  

Також озвучив, що у депутатів Кременчуцької районної ради Віталія Буленка та 

Віталія Заніздри день народження, з чим привітав іменинників. 

З огляду на те, що у відповідності до п.12 ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія є повноважною, відкрив пленарне засідання 

восьмої сесії восьмого скликання.  

Після звучання гімну України, оголосив подання депутатської фракції 

політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА–ЗА ЖИТТЯ»: враховуючи 

заяву Івана ІПАТЕНКА про добровільне складання ним повноважень голови 

фракції. Депутати одноголосно обрали головою фракції ПП «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА–ЗА ЖИТТЯ» Олега ШАПОВАЛА. А також про вступ депутатів 

Андрія ДРОФИ та Віталіни БИЛІМ до депутатської фракції ПП 

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА–ЗА ЖИТТЯ» (копії документів додаються до 

протоколу). 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Наголосив на необхідності процедурно проголосувати за те, щоб правоохоронні 

органи здійснювали заходи щодо правопорядку у сесійній залі. Запропонував 

проголосувати шляхом підняття рук. 

Голосували – прийнято одноголосно 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що до проєкту порядку денного відповідно до розпорядження голови 

районної ради включено 27 питань, які витримали 10-денний термін 

оприлюднення, та зачитав їх:  

1. Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на 

території Кременчуцького району за I півріччя 2021 року. 

2. Про надання дозволу Прокопчуку Олександру Костянтиновичу на 

приватизацію шляхом викупу комунального майна, розташованого за адресою: 

м. Кременчук, проспект Полтавський, 40. 
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3. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання «Про затвердження переліків першого та другого типів 

об’єктів оренди майна комунальної власності» від 18 лютого 2021 року.                   

4. Про надання дозволу на передачу в оренду приміщення в адмінбудівлі за 

адресою: вул. Соборна, 14/23.                    

5. Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання функціональних 

обов’язків та фінансово-господарську діяльність підприємства у 2020 році.                             

6. Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2021 – 2023 роки. 

7. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової 

редакції). 

8. Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради.                        

9. Про надбавку за вислугу років заступнику голови Кременчуцької районної 

ради Едуарду СКЛЯРЕВСЬКОМУ. 

10. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації Семенівської 

районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької 

районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року. 

11. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації Глобинської 

районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької 

районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року.                   

12. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації Козельщинської 

районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької 

районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року.                      

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту села Мотрине Горішньоплавнівської міської територіальної 

громади Кременчуцького району Полтавської області. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення межі с. 

Махнівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади 

Полтавської області, що розміщене на території Кременчуцького району 

Полтавської області.                            

15. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про постійні комісії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року.                     

16. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про президію Кременчуцької районної 

ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року.                     

17. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 
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18. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради щодо 

безперебійного забезпечення електроенергією населення в селі Чечелеве. 

19. Про звернення до суду. 

20. Про затвердження списку присяжних Глобинського районного суду 

Полтавської області.                              

21. Про затвердження списку присяжних Семенівського районного суду 

Полтавської області.                       

22. Про зміну місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної 

ради.                

23. Про передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній громаді.  

24. Про передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Глобинській міській територіальній громаді.   

25. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 

2021 року. 

26. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації.  

27. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Президента 

України Зеленського Володимира Олександровича. 

   

  Запропонував прийняти даний проєкт порядку денного, взявши його за 

основу. 

Голосували – прийнято одноголосно 

 

 

Прийнятий порядок денний 

 

1. Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на 

території Кременчуцького району за I півріччя 2021 року  

                        Доповідач – Андрій ЛАПКО, керівник Кременчуцької окружної 

                        прокуратури 

2.Про надання дозволу Прокопчуку Олександру Костянтиновичу на 

приватизацію шляхом викупу комунального майна, розташованого за 

адресою: м. Кременчук, проспект Полтавський, 40 

                        Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного 

                        відділу Кременчуцької районної ради 

3. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Кременчуцької районної ради 

восьмого скликання «Про затвердження переліків першого та другого типів 

об’єктів оренди майна комунальної власності» від 18 лютого 2021 року 

                        Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного 

                        відділу Кременчуцької районної ради 

4. Про надання дозволу на передачу в оренду приміщення в адмінбудівлі за 

адресою: вул. Соборна, 14/23  

                        Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного 

                        відділу Кременчуцької районної ради 
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5. Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання функціональних 

обов’язків та фінансово-господарську діяльність підприємства у 2020 році 

                         Доповідач – Антон ЛЕВЧУК, директор комунального                    

                         Підприємства «Архбудпроект»  

6. Про внесення змін до районної Комплексної програми соціального захисту 

ветеранів війни на 2021 – 2023 роки  

                       Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління 

                       соціального захисту населення Кременчуцької районної державної 

                       адміністрації.  

7. Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової 

редакції) 

                       Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 

                       Кременчуцької районної державної адміністрації 

8. Про затвердження структури та штатної чисельності виконавчого апарату 

Кременчуцької районної ради 

                       Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу  

                       Кременчуцької районної ради 

9. Про надбавку за вислугу років заступнику голови Кременчуцької районної 

ради Едуарду СКЛЯРЕВСЬКОМУ  

                       Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу 

                       Кременчуцької районної ради 

10. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації Семенівської 

районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької 

районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року 

                      Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                      відділу Кременчуцької районної ради 

11. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації Глобинської 

районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької 

районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року 

                    Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                    відділу Кременчуцької районної ради 

12. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації 

Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року 

                    Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                    відділу Кременчуцької районної ради 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населеного пункту села Мотрине Горішньоплавнівської міської 

територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області  

                    Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                    відділу Кременчуцької районної ради 



 5 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення межі с. 

Махнівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади 

Полтавської області, що розміщене на території Кременчуцького району 

Полтавської області 

                       Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                       відділу Кременчуцької районної ради 

15. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про постійні комісії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року                 

                       Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами 

                       виконавчого апарату Кременчуцької районної ради 

16. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про президію Кременчуцької районної 

ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року  

                       Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                       відділу Кременчуцької районної ради 

17. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  

                      Доповідач – Людмила ШТАНЬКО, начальник фінансового відділу 

                      Кременчуцької районної ради 

18. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради щодо 

безперебійного забезпечення електроенергією населення в селі Чечелеве 

                     Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                     відділу Кременчуцької районної ради 

19. Про звернення до суду 

                     Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                     відділу Кременчуцької районної ради  

20. Про затвердження списку присяжних Глобинського районного суду 

Полтавської області                              

                    Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                    відділу Кременчуцької районної ради 

21. Про затвердження списку присяжних Семенівського районного суду 

Полтавської області                               

                    Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного  

                    відділу Кременчуцької районної ради 

22. Про зміну місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної 

ради                

                    Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного 

                    відділу Кременчуцької районної ради 

23. Про передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній громаді  

                   Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 

                   Кременчуцької районної державної адміністрації 
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24. Про передачу дебіторської заборгованості з районного бюджету 

Кременчуцького району Глобинській міській територіальній громаді   

                   Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 

                   Кременчуцької районної державної адміністрації 

25. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І півріччя 

2021 року. 

                   Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу      

                   Кременчуцької районної державної адміністрації    

26. Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації  

                   Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу               

                   Кременчуцької районної державної адміністрації 

27. Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Президента 

України Зеленського Володимира Олександровича 

                  Доповідач – Ірина ЮРЧЕНКО, депутат Кременчуцької районної  

                  ради 

28. Різне. 

 

Депутати від фракції «За Майбутнє» та частина фракції «Слуги народу» 

заблокували трибуну та президію у сесійній залі. Вони вимагали надати їм 

слово для озвучення своєї заяви. На що отримали відповідь: можуть виступити 

у розділі «Різне», але це їх не влаштовувало. 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Вніс пропозицію щодо регламенту роботи восьмої сесії восьмого скликання: 

для відкриття та закриття сесії – до 2 хвилин; для доповіді по питаннях – до 3 

хвилин; для виступів – до 3 хвилин; для повторних виступів – до 2 хвилин; 

«Різне» – до 30 хвилин; сесію провести за 2 години без перерви.  

Голосували – прийнято одноголосно 

 

Запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Олег Бельський, 

Віталій ЗАНІЗДРА, Тамара КІР’ЯН. 

Заперечень щодо кількісного та персонального складу не надійшло 

Голосували – прийнято одноголосно 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зважаючи на ситуацію, аби не зривати засідання, надав депутатам від фракції 

«За Майбутнє» та частини фракції «Слуги народу» слово.  

Виступила  

Лариса ДЗЮБА, депутат Кременчуцької районної ради. 

Депутатка зачитали свою заяву, в якій дезінформували громадян про роботу 

колег, маніпулюючи фактами. Про це їм сказали інші колеги депутати.  
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Після свого виступу, дана група депутатів вийшла із зали. І відмовилися брати 

участь у пленарному засіданні. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про стан законності та результати діяльності органів 

прокуратури на території Кременчуцького району за I півріччя 2021 року. 

Доповідач – Андрій ЛАПКО, керівник Кременчуцької окружної                       

                                                    прокуратури 
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про стан законності 

та результати діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького 

району за I півріччя 2021 року» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про стан законності та результати діяльності органів 

прокуратури на території Кременчуцького району за I півріччя 2021 року» 

прийняти одноголосно. 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Прокопчуку Олександру Костянтиновичу 

на приватизацію шляхом викупу комунального майна, розташованого за 

адресою: м. Кременчук, проспект Полтавський, 40. 

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу                                                                         

                                                                     Кременчуцької районної ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про надання дозволу 

Прокопчуку Олександру Костянтиновичу на приватизацію шляхом викупу 

комунального майна, розташованого за адресою: м. Кременчук, проспект 

Полтавський, 40» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання дозволу Прокопчуку Олександру 

Костянтиновичу на приватизацію шляхом викупу комунального майна, 

розташованого за адресою: м. Кременчук, проспект Полтавський, 40» прийняти 

одноголосно. 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення п’ятої сесії Кременчуцької 

районної ради восьмого скликання «Про затвердження переліків першого та 

другого типів об’єктів оренди майна комунальної власності» від 18 лютого 

2021 року». 
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Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                    Кременчуцької районної ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про затвердження 

переліків першого та другого типів об’єктів оренди майна комунальної 

власності» від 18 лютого 2021 року» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження переліків першого та другого типів 

об’єктів оренди майна комунальної власності» від 18 лютого 2021 року» 

прийняти одноголосно. 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в оренду приміщення в 

адмінбудівлі за адресою: вул. Соборна, 14/23. 

Доповідач - Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                    Кременчуцької районної ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про надання дозволу 

на передачу в оренду приміщення в адмінбудівлі за адресою: вул. Соборна, 

14/23» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 2, проти – 12, утримався – 17, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про надання дозволу на передачу в оренду 

приміщення в адмінбудівлі за адресою: вул. Соборна, 14/23» не прийняти. 
 

 

5.СЛУХАЛИ: Про звіт директора КП «Архбудпроект» про виконання 

функціональних обов’язків та фінансово-господарську діяльність підприємства 

у 2020 році. 

Доповідач – Антон ЛЕВЧУК, директор комунального підприємства   

                                                      «Архбудпроект» 
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про звіт директора 

КП «Архбудпроект» про виконання функціональних обов’язків та фінансово-

господарську діяльність підприємства у 2020 році» на голосування за основу та 

в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звіт директора КП «Архбудпроект» про 

виконання функціональних обов’язків та фінансово-господарську діяльність 

підприємства у 2020 році» прийняти одноголосно. 

 

 

6.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2021 – 2023 роки  

 Доповідач – Віктор ПРИХОДЬКО, начальник управління                         

                        соціального захисту населення Кременчуцької районної державної                         

                      адміністрації. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про внесення змін до 

районної Комплексної програми соціального захисту ветеранів війни на 2021 – 

2023 роки» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до районної Комплексної програми 

соціального захисту ветеранів війни на 2021 – 2023 роки» прийняти 

одноголосно. 

 

 

7.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік 

(нової редакції) 

 Доповідала 

 Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 

                       Кременчуцької районної державної адміністрації 

Зазначила, що до даного проєкту рішення потрібно внести зміни, які полягають 

у знятті питання згідно роз'яснень наданих Департаментом Фінансів і 

Міністерством Фінансів України щодо порушення Бюджетного Кодексу, а 

також питання зняття сплати ЄСВ.  

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про внесення змін до 

показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до показників районного бюджету 

на 2021 рік (нової редакції)» прийняти одноголосно. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 
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Поставив питання за зміни «Зняти питання виділення коштів для 

відшкодування витрат по сплаті боргу (недоїмки) відділу освіти, молоді і 

спорту КРДА, що виник по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та штрафні санкції на питання щодо виплати 

заробітної плати працівникам, які рахувалися у Козельщанській центральній 

бібліотечній системі імені О. Гончара та у закладах культури» до рішення «Про 

внесення змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» 

на голосування. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Зняти питання виділення коштів для відшкодування 

витрат по сплаті боргу (недоїмки) відділу освіти, молоді і спорту КРДА, що 

виник по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та штрафні санкції на питання щодо виплати заробітної плати 

працівникам, які рахувалися у Козельщанській центральній бібліотечній 

системі імені О. Гончара та у закладах культури» до рішення «Про внесення 

змін до показників районного бюджету на 2021 рік (нової редакції)» прийняти 

одноголосно. 

 

 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження структури та штатної чисельності 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради 

 Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу  

                       Кременчуцької районної ради 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про затвердження 

структури та штатної чисельності виконавчого апарату Кременчуцької районної 

ради» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження структури та штатної чисельності 

виконавчого апарату Кременчуцької районної ради» прийняти одноголосно. 

 

 

9.СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці заступника голови Кременчуцької 

районної ради Едуарда СКЛЯРЕВСЬКОГО. 

Доповідач – Світлана ГРИНЬ, начальник загального відділу Кременчуцької 

районної ради. 

 

Едуард СКЛЯРЕВСЬКИЙ, заступник голови Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що відповідно до ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» та 

ст.ст. 12,13 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 



 11 

з метою уникнення конфлікту інтересів, не братиме участь в обговоренні та 

голосуванні з даного питання. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про умови оплати 

праці заступника голови Кременчуцької районної ради Едуарда 

СКЛЯРЕВСЬКОГО» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 29, проти – немає, утримався – 1, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про умови оплати праці заступника голови 

Кременчуцької районної ради Едуарда СКЛЯРЕВСЬКОГО» прийняти. 

 

 

10.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації 

Семенівської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року. 

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                     Кременчуцької районної ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про внесення змін до 

рішення другої позачергової сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання «Про початок реорганізації Семенівської районної ради Полтавської 

області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської 

області» від 17.12.2020 року» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення другої позачергової 

сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про початок 

реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області шляхом 

приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 

17.12.2020 року» прийняти одноголосно. 

 

 

11.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації 

Глобинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року 

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                     Кременчуцької районної ради. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 
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За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про внесення змін до 

рішення другої позачергової сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання «Про початок реорганізації Глобинської районної ради Полтавської 

області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської 

області» від 17.12.2020 року» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення другої позачергової 

сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про початок 

реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом 

приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 

17.12.2020 року» прийняти одноголосно. 

 

 

12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про початок реорганізації 

Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до 

Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 17.12.2020 року 

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                    Кременчуцької районної ради 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про внесення змін до 

рішення другої позачергової сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання «Про початок реорганізації Козельщинської районної ради 

Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради 

Полтавської області» від 17.12.2020 року» на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення другої позачергової 

сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про початок 

реорганізації Козельщинської районної ради Полтавської області шляхом 

приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області» від 

17.12.2020 року» прийняти одноголосно. 

 

 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту села Мотрине Горішньоплавнівської міської 

територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 



 13 

Зазначив, що доповідачем по цьому питанні є Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, 

начальник юридичного відділу  Кременчуцької районної ради, та за 

пропозицією депутатів запросив до слова Тетяну Дробаху, як фахівця 

структурного підрозділу у цьому напрямку. 

 

В обговоренні взяли участь: 

Виступила 

Тетяна ДРОБАХА, керівник Головного управління Держгеокадастру у 

Кременчуцькому районі.  

Зауважила, що подається на затвердження проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту села Мотрине. Роз'яснила, що це 

один із видів землевпорядної документації, який розробляється з метою 

внесення межі населеного пункту до державного земельного кадастру. Додала, 

що також такий вид документації обов’язковий перед розробкою технічної 

документації з нормативно-грошової оцінки земель населеного пункту. Ще раз 

наголосила, що по даному проекту жодних змін щодо площі не вноситься. А 

точніше, межі населених пунктів Мотрине і Махнівка не є змінені. Наголосила 

на тому, що ні додано, ні зменшено площу населеним пунктам. 

 

Сергій СУПРУН, депутат Кременчуцької районної ради. 

Зауважив, що аби розібратися чи у своїй проголошеній заяві депутати від 

фракції «За Майбутнє» та частина фракції «Слуги народу» маніпулюють 

фактами і заводять в оману виборців, або говорять правду, поцікавився чи 

впливають оці рішення, які виносяться на розгляд сесії, на передачу 

відповідних земельних ділянок ГЗК. 

 

Тетяна ДРОБАХА, керівник Головного управління Держгеокадастру у 

Кременчуцькому районі.  

Зазначила, що потрібно розрізняти ці питання. Зауважила, що зараз 

розглядаємо питання лише затвердження меж проекту, який передбачає 

розробку документації по встановленні меж. 

 

Сергій ЗАХОЖИЙ, депутат Кременчуцької районної ради. 

Як голова постійної комісії Кременчуцької районної ради з питань 

агропромислового комплексу, земельних відносин, надр та екології, на питання 

кому віддаємо землі, зазначив, що ні в кого ми їх не забираємо і нікому не 

віддаємо. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту села Мотрине 

Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району 

Полтавської області» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту села Мотрине 

Горішньоплавнівської міської територіальної громади Кременчуцького району 

Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

14.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

межі с. Махнівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної 

громади Полтавської області, що розміщене на території Кременчуцького 

району Полтавської області                            

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                  Кременчуцької районної ради 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначивши, що дане питання обговорювалося на засіданні постійної комісії, та 

за відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо встановлення межі с. Махнівка 

Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади Полтавської 

області, що розміщене на території Кременчуцького району Полтавської 

області» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

встановлення межі с. Махнівка Горішньоплавнівської міської об’єднаної 

територіальної громади Полтавської області, що розміщене на території 

Кременчуцького району Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

15.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про постійні комісії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року 

Доповідач – Володимир САВЧЕНКО, керуючий справами                   

                      виконавчого апарату Кременчуцької районної ради 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначивши, що питання «Про внесення змін до рішення другої позачергової 

сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про постійні комісії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року» 

обговорювалося на засіданні постійної комісії і було рекомендоване до 

розгляду сесією, та за відсутності запитань до доповідача поставив дане 

питання на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 
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УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення другої позачергової 

сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про постійні комісії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року» 

прийняти одноголосно. 

 

 

16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про президію 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року  

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                    Кременчуцької районної ради 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про внесення змін до 

рішення другої позачергової сесії Кременчуцької районної ради восьмого 

скликання «Про президію Кременчуцької районної ради восьмого скликання» 

від 17.12.2020 року» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення другої позачергової 

сесії Кременчуцької районної ради восьмого скликання «Про президію 

Кременчуцької районної ради восьмого скликання» від 17.12.2020 року» 

прийняти одноголосно. 

 

 

17.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

Доповідач – Людмила ШТАНЬКО, начальник фінансового відділу 

                                                              Кременчуцької районної ради 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача та змін до проєкту рішення поставив 

питання «Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Комітету 

Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
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місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування» 

прийняти одноголосно. 

 

 

18.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради щодо 

безперебійного забезпечення електроенергією населення в селі Чечелеве.  

 

Доповідав  

Максим ПОХИЛИЙ, мешканець села Чечелеве. 

Повідомив про ситуацію, яка склалася у селі Чечелеве: про відключення 

населеного пункту від електропостачання. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про звернення 

депутатів Кременчуцької районної ради щодо безперебійного забезпечення 

електроенергією населення в селі Чечелеве» на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради щодо безперебійного забезпечення електроенергією населення в селі 

Чечелеве» прийняти одноголосно. 

 

 

19.СЛУХАЛИ: Про звернення до суду 

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                     Кременчуцької районної ради 
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про звернення до 

суду» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення до суду» прийняти одноголосно. 

 

 

20.СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних Глобинського районного 

суду Полтавської області                              

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                     Кременчуцької районної ради 
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 
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За пропозицією депутатів поставив питання «Про затвердження списку 

присяжних Глобинського районного суду Полтавської області» на голосування 

за основу та в цілому. 

Голосували: за – 31, проти – немає, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження списку присяжних Глобинського 

районного суду Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

21.СЛУХАЛИ: Про затвердження списку присяжних Семенівського районного 

суду Полтавської області                               

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                     Кременчуцької районної ради 
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про затвердження списку 

присяжних Семенівського районного суду Полтавської області» на голосування 

за основу та в цілому. 

Голосували: за – 30, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження списку присяжних Семенівського 

районного суду Полтавської області» прийняти одноголосно. 

 

 

22.СЛУХАЛИ: Про зміну місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької 

районної ради                

Доповідач – Віктор КОЗЛОВСЬКИЙ, начальник юридичного відділу         

                                                                     Кременчуцької районної ради 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про зміну 

місцезнаходження юридичної особи Кременчуцької районної ради» на 

голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 30, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про зміну місцезнаходження юридичної особи 

Кременчуцької районної ради» прийняти. 

 

 

23.СЛУХАЛИ: Про передачу дебіторської заборгованості з районного 

бюджету Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній громаді 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 
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                                                     Кременчуцької районної державної адміністрації 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про передачу 

дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького району 

Градизькій селищній територіальній громаді» на голосування за основу та в 

цілому. 

Голосували: за – 29, проти – немає, утримався – 1, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу дебіторської заборгованості з районного 

бюджету Кременчуцького району Градизькій селищній територіальній громаді» 

прийняти. 

 

 

24.СЛУХАЛИ: Про передачу дебіторської заборгованості з районного 

бюджету Кременчуцького району Глобинській міській територіальній громаді   

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 

                                                     Кременчуцької районної державної адміністрації 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За відсутності запитань до доповідача поставив питання «Про передачу 

дебіторської заборгованості з районного бюджету Кременчуцького району 

Глобинській міській територіальній громаді» на голосування за основу: 

Голосували: за – 29, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 2. 

в цілому: 

Голосували: за – 30, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про передачу дебіторської заборгованості з районного 

бюджету Кременчуцького району Глобинській міській територіальній громаді» 

прийняти. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання за зміни «Змінюється цифра в ЄДРПОУ для виправлення 

технічної помилки» до рішення «Про передачу дебіторської заборгованості з 

районного бюджету Кременчуцького району Глобинській міській 

територіальній громаді» на голосування: 

Голосували: за – 30, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Змінюється цифра в ЄДРПОУ для виправлення 

технічної помилки» до рішення «Про передачу дебіторської заборгованості з 

районного бюджету Кременчуцького району Глобинській міській 

територіальній громаді» прийняти. 
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25.СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І 

півріччя 2021 року 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 

                                                     Кременчуцької районної державної адміністрації 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про затвердження звіту про 

виконання районного бюджету за І півріччя 2021 року» на голосування за 

основу та в цілому. 

Голосували: за – 30, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження звіту про виконання районного 

бюджету за І півріччя 2021 року» прийняти. 

 

 

26.СЛУХАЛИ: Про затвердження розпоряджень голови районної державної 

адміністрації 

Доповідач – Ольга БОНДАРЕНКО, начальник фінансового відділу 

                                                     Кременчуцької районної державної адміністрації 
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив питання «Про затвердження розпоряджень 

голови районної державної адміністрації» на голосування за основу та в цілому. 

Голосували: за – 30, проти – немає, утримався – немає, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про затвердження розпоряджень голови районної 

державної адміністрації» прийняти. 

 

 

27.СЛУХАЛИ: Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до 

Президента України Зеленського Володимира Олександровича 

Доповідач – Ірина ЮРЧЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради 
 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Зазначив, що заявник даного питання Ірина Юрченко не з'явилася. Повідомив, 

що депутатка навіть звернулася до суду аби даний проект рішення винесли на 

розгляд сесії. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

За пропозицією депутатів поставив дане питання на голосування за основу: 

Голосували: за – 0, проти – 29, утримався – 2, не голосував – немає. 
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в цілому: 

Голосували: за – 0, проти – 31, утримався – немає, не голосував – немає. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької районної 

ради до Президента України Зеленського Володимира Олександровича» не 

прийняти. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Поставив питання за зміни «Про виключення п.4» до рішення «Про звернення 

депутатів Кременчуцької районної ради до Президента України Зеленського 

Володимира Олександровича» на голосування: 

Голосували: за – 27, проти – немає, утримався – 3, не голосував – 1. 

Результати поіменного голосування додаються. 

 

УХВАЛИЛИ: Рішення «Про виключення п.4» до рішення «Про звернення 

депутатів Кременчуцької районної ради до Президента України Зеленського 

Володимира Олександровича» не прийняти. 

 

 

28.Різне. 

Виступив 

Володимир ОНИЩЕНКО, депутат Кременчуцької районної ради. 

Виступив із пропозицією запрошувати представників громад, коли 

розглядатимуться питання встановлення меж (на прикладі сіл Мотрине і 

Махнівка) голову ОТГ, старосту села. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 

Повідомив, що на сьогоднішньому засіданні присутній представник із 

Горішньоплавнівської міської ради, головний спеціаліст, юрист управління 

містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району. Який зазначив, що безпосередньо займався 

підготовкою проектів землеустрою, які були подані на затвердження. 

Доповнив, що супроводжує виготовлення даного проекту як уповноважені 

органи з питань земельних відносин. 

Зазначив, що цим проєктом затверджується тільки межі населеного пункту, у 

даному випадку – межі сіл Махнівка і Мотрине, з метою виготовлення 

нормативно-грошової оцінки, щоб у подальшому були надходження до 

бюджету з орендної плати. 

Зауважив, що цим рішенням землі не будуть передаватися ані юридичній, ані 

фізичній особі. Наголосив на тому, що це лише встановлюється межа 

населеного пункту. 

 

Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ, голова Кременчуцької районної ради. 
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Зазначивши, що питання порядку денного вичерпані, оголосив восьму сесію 

восьмого скликання закритою. 

 

 

 

      Голова 

Кременчуцької районної ради                                     Дмитро КОЛОТІЄВСЬКИЙ 
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