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01 липня 2022 року Зала засідань  
14.00 виконавчого комітету, каб. 203 
 
Присутні 2 члени постійної комісії. 
Відсутній 1 член постійної комісії Лоцман Г.Г. 
 
Присутні депутати :  
Заріцький В.В., Журавльов В.В., Костікова Ю.О., Моцний Є.С., Савченко Л.М., Котов Ю.М., 
Мамалат А.А., Матвієнко М.В., Ділієв І.В., Приходько О.В. 
 
Секретар міської ради Косяк В.О. 
 
Запрошені: Альпов А.В. – начальник юридичного управління міської ради , Ігнатьєва Т.Ю. – 
начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт, головний архітектор 
Олександрії, Яровий С. – Благочинний Олександрійського району Кропивницької єпархії 
Православної Церкви України, Розенберг Р.В. – командир в/ч 2269, Ющик Є.С. – член 
виконавчого комітету, Ковальчук В.І. – член виконавчого комітету 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд звернення Релігійної організації «Релігійна громада Преображення 

Господнього Кропивницької єпархії Православної Церкви України м. Олександрія» щодо 
спорудження церкви на території скверу Кравченка. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 

1. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення Релігійної організації «Релігійна громада 
Преображення Господнього Кропивницької єпархії Православної Церкви України 
м. Олександрія» щодо спорудження церкви на території скверу Кравченка.  
 
ВИСТУПИЛИ: 
 

Панібратенко О.І., повідомив про надходження звернення Благочинного 
Олександрійського району Кропивницької єпархії Православної Церкви України Сергія 
Ярового щодо питання регулювання земельних відносин, які мають на меті надання 
земельної ділянки для спорудження церкви Релігійній організації «Релігійна громада 
Преображення Господнього Кропивницької єпархії Православної Церкви України 
м. Олександрія» на території скверу Кравченка. 

 



Заріцький В.В., головуючий засідання, сказав вступне слово, зазначив важливість 
духовного розвитку українського суспільства, чому у великій мірі сприятиме спорудження 
церкви ПЦУ. 

Зачитав звернення Релігійної організації «Релігійна громада Преображення 
Господнього Кропивницької єпархії Православної Церкви України м. Олександрія» щодо 
спорудження церкви на території скверу Кравченка.  

  
Благочинний Сергій, висловився про необхідність спорудження будівлі церкви 

Православної Церкви України у сквері Кравченка та надав аргументи щодо цієї локації. 
 
Розенберг Р.В., командир в/ч 2269, зазначив про необхідність, важливість та роль ПЦУ 

для військових та їх сімей (особливо під час війни), також підкреслив позитивний вплив 
ПЦУ у вихованні дітей, підлітків, проведення душпастирської діяльності, та підтримав 
необхідність будівництва храму ПЦУ в м. Олександрія. 

 
Носов О.М., зазначив про важливість духовного розвитку олександрійців, підтримав 

ідею спорудження будівлі церкви. Щодо локації церкви ПЦУ, як варіант, запропоновував 
також розглянути територію скейт-парку біля Олександрійського театру. 

 
Панібратенко О.І., висловився про цінність ПЦУ у формуванні українського світогляду 

та цінностей. Підтримав пропозицію Благочинного Сергія щодо необхідності спорудження 
будівлі церкви Православної Церкви України у сквері ім.Кравченка.  

 
Ігнатьєва Т.Ю., надала юридичне обґрунтування та порядок дій при внесенні змін до 

містобудівної документації, що дасть можливість побудувати церкви ПЦУ на частині 
території сквера ім.Кравченка. Поінформувала присутніх про часовий відрізок та витрати 
пов’язані з внесенням змін до містобудівної документації. 

  
Голобородько В.В., надав історичну довідку щодо існування храмів у місті, підтримав 

місце для спорудження церкви – сквер Кравченка. 
 
Савченко Л.М., запропонувала спорудити церкву на території Театрального скверу біля 

Олександрійського театру. 
 
Панібратенко О.І., заперечив таку пропозицію. Оскільки Благочинний Сергій 

звертається із проханням спорудити церкву на території скверу Кравченка, значить він бере 
на себе відповідальність і необхідно  підтримати його ініціативу. 

 
Журавльов В.В., запропонував депутатам підтримати проєкт рішення «Про доручення 

виконавчим органам міської ради щодо звернень Релігійної організації «Релігійної громади 
Преображення Господнього Кропивницької єпархії Православної Церкви України м. 
Олександрія», автором якого є 5 депутатів міської ради (Журавльов В.В., Рушковський О.В., 
Носов О.М., Матвієнко М.В., Мамалат А.А.). 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 2  «ПРОТИ» - 0  «УТРИМАЛИСЬ» - 0 
 
ВИРІШИЛИ: 
 

1. Комісія розглянула звернення Благочинного Олександрійського району 
Кропивницької єпархії Православної Церкви України Сергія Ярового щодо питанням 
регулювання земельних відносин, які мають на меті надання земельної ділянки для 



спорудження церкви Релігійній організації «Релігійна громада Преображення Господнього 
Кропивницької єпархії Православної Церкви України м. Олександрія» на території скверу 
Кравченка та підтримує його зміст. 

2. Комісія схвалює проект рішення «Про доручення виконавчим органам ради щодо 
звернень «Релігійної громади Преображення Господнього Кропивницької єпархії 
Православної Церкви України м. Олександрія». » 

3. Комісія пропонує винести відповідний проект рішення на розгляд сесії. 
4. Уповноважити голову постійної комісії з питань прав людини, законності, 

гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, 
етики та регламенту Панібратенка О.І. запропонувати Олександрійському міському голові 
винести відповідне питання на розгляд позачергової сесії Олександрійської ради. 
 
 
 
Голова комісії                                                       Олег ПАНІБРАТЕНКО 
 
Секретар комісії                                                  Олександр РУШКОВСЬКИЙ 


