УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 11
третього засідання третьої сесії
Кіровоградської міської ради сьомого скликання
від 14 червня 2016 року

м. Кіровоград

Третє засідання третьої сесії міської ради сьомого скликання веде
міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П. та секретар міської ради Бойко С.В. вручили державні
нагороди учасникам антитерористичної операції та сім’ї загиблого
учасника антитерористичної операції.
Райкович А.П. надав слово мешканцям міста Швецю Р.Ю.,
Головатюку С.А. стосовно ситуації, яка склалася навколо земельних ділянок
по вул. Волкова біля магазину ‟Зодчий” та громадським активістам
Сінченку Д.В. з питання розгляду міською радою електронних петицій,
Сінченку М.В., який виступив на підтримку депутатського запиту
Кролевця А.В. щодо якості проведеної обрізки дерев.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), наголосив на
необхідності утримання у належному санітарному стані зелених насаджень
у мікрорайоні ‟Новомиколаївка” та заміни деяких з них, звернувся з
проханням врахувати це при складанні графіка проведення відповідних робіт.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ви працюєте на виборчих округах. Дуже велике прохання, провести
інвентаризацію зелених насаджень. Спільно з комунальним підприємством
‟Кіровоград-Благоустрій”, Головним управлінням житлово-комунального
господарства відповідно до матеріалів паспортизації ми приймемо правильне
рішення стосовно зелених насаджень, які підлягають заміні. Всім зрозуміло,
що знищувати дерева не можна. Щодо заміни зелених насаджень ми будемо
спілкуватися з власниками торговельних закладів, яким в законний спосіб
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було надано земельні ділянки. Якщо дерево біля магазину всохло, то його
потрібно замінити.
Доручаю Головному управлінню житлово-комунального господарства
спільно з управлінням по сприянню розвитку торгівлі та побутового
обслуговування населення, спеціалізованою інспекцією міської ради
терміново розпочати проведення роз’яснювальної роботи з цього питання.
Комунальне підприємство ‟Кіровоград-Благоустрій” на високому рівні може
провести якісний підбір посадкового матеріалу та виконати роботи.
Сьогодні говорилося про те, що дерева по вул. Великій Перспективній
раптом стали всихати. Цей рік не сприятливий для того, щоб дерева всихали.
Тому цьому треба дати відповідну оцінку.
Шановні депутати!
Хочу вас завірити, що проводиться службове розслідування з питання,
порушеного депутатом Кролевцем А.В. Посадові особи міської ради,
комунальних підприємств будуть притягнуті до відповідальності в разі
встановлення їх провини.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), зачитала звернення хореографічної
спільноти міста щодо реставрації та встановлення нової споруди до 5-річчя
здобуття статусу ‟Танцювальна столиця України” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Шановні депутати!
На третє засідання третьої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 30 депутатів. Відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення засідання сесії, є.
Шановні депутати!
В роботі третього засідання третьої сесії міської ради беруть участь:
Волканов Вадим Анатолійович ‒ депутат Кіровоградської обласної
ради;
Зубов Дмитро Андрійович ‒ секретар виконавчого комітету Кіровської
(Фортечної) районної у м. Кіровограді ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
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Відповідно до статті 18 Регламенту Кіровоградської міської ради
сьомого скликання, на першому засіданні третьої сесії до складу робочої
президії ми обрали голову постійної комісії міської ради з питань
архітектури,
будівництва,
реклами,
регулювання
земельних
відносин
та
охорони
навколишнього
природного
середовища
Деркаченка Юрія Олександровича. Президія – в повному складі.
Шановні депутати!
На минулому засіданні нами було затверджено порядок денний третьої
сесії міської ради. Матеріали вам роздано. Також було прийнято рішення
розглянути на третьому засіданні третьої сесії проект рішення за
реєстраційним № 307 ‟Про перейменування вулиць, провулків та інших
об’єктів топоніміки міста” (питання за порядковим № 32, доповідає
начальник відділу з питань внутрішньої політики міської ради
Запорожан С.В.) та повернутися до розгляду проекту рішення “Про надання
КП “Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради” дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
розміщення природно-заповідного фонду парку “Перемоги”, яке вніс депутат
Цертій О.М. Проект рішення з зазначеного питання вам було роздано на
попередньому засіданні сесії (доповідає заступник начальника управління ‒
начальник відділу земельних відносин управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради Пидорич В.О.).
Також пропонується включити до порядку денного третьої сесії міської
ради додаткові питання:
Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 23 лютого 2016 року № 66 “Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2016 рік” (проект рішення за реєстраційним № 399);
Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 29 березня 2016 року № 140 “Про затвердження Програми
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи
в місті Кіровограді на 2016 рік” (проект рішення за реєстраційним № 400).
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний головуючий!
Шановні колеги!
Вважаю принциповою свою позицію, яку озвучу перед тим, як ми
будемо голосувати за включення додаткових питань до порядку денного
сесії.
Вчора на засіданні фракції розглядалося питання ‟Про перейменування
вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки міста” (проект рішення за
реєстраційним № 307). З’ясувалася цікава обставина, тому ми вносимо
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пропозицію зняти з розгляду та виключити з порядку денного третьої сесії
міської ради це питання через наступні причини.
У преамбулі проекту рішення № 307 є посилання на рішення міської
топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської міської ради
від 14 квітня 2016 року. Ми підняли протокол комісії, щоб дізнатися як члени
комісії обговорювали пропозиції щодо перейменування вулиць, які
використовували документи. На жаль, до даного проекту рішення жодних
історичних довідок надано не було. В протоколі комісії зазначається, що
Запорожан С.В. інформував про перейменування тридцяти вулиць міста в
рамках закону України про декомунізацію. Вирішили напрацьовані
пропозиції щодо перейменування вулиць оприлюднити на офіційному сайті
міської ради. Питання щодо перейменування вулиць міста Кіровограда на
виконання Закону України ‟Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки” розглянути на наступному засіданні
топонімічної комісії.
Інформую вас, що після 14 квітня 2016 року жодного засідання
топонімічної комісії не відбувалося. Розгляд питання щодо перейменування
тридцяти вулиць було перенесено на наступне засідання топонімічної комісії і
не обговорювалося фахівцями, які входять до складу цієї комісії.
Натомість, депутатам без обговорення фаховою комісією, яка для того і
існує при виконавчому органі влади, пропонується непідготовлений проект
рішення. Ким підготовлений цей перелік?
Таким внесенням непідготовлених проектів рішень на розгляд міської
ради підставляють і Вас, Андрію Павловичу, і депутатів міської ради, які
мають розглядати питання без висновків фахівців.
Ми вимагаємо зняти з розгляду даний проект рішення як
непідготовлений та такий, що не відповідає нормам Регламенту.
Просимо Вас, Андрію Павловичу, розібратися в цій ситуації, а саме
яким чином це питання було винесено на розгляд міської ради.
Стосовно підготовки даного проекту рішення. В переліку вулиць,
провулків тупиків, проїздів, парків міста Кіровограда, які перейменовуються,
з тридцяти назв є вулиця та провулок Декабристів, які пропонується
перейменувати на провулок Дона Амінадо та театралів, яких ми глибоко
поважаємо.
Як історик хочу сказати, що по дорозі до Олександрівки у селі
Розумівка є усипальниця родини Раєвських. Доньки Раєвського були
дружинами декабристів. Наш земляк із Новомиргороду ‒ Оболенський
Євгеній Петрович ‒ відомий декабрист. Декабристи ‒ це люди, які боролися з
самодержавством, за конституційний лад, фактично за республіканський
устрій. Куди ми хочемо ‟викинути” нашу історію, земляків ‒ на смітник
історії? Ця вулиця є у переліку тому, що пропозиція щодо неї не була
погоджена топонімічною комісією. І таких прикладів там дуже багато. Треба
розбиратися з іменами військовокомандувачів, начальників третього і
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четвертого українських фронтів, які визволяли Україну від фашистських
загарбників. Там не все так однозначно. Я не проти, щоб обговорювати це
питання, але хочу зауважити, що перший варіант цього переліку налічував
близько п’ятдесяти вулиць. Голова Кіровоградської обласної державної
адміністрації своїм розпорядженням від 19.05.2016 перейменував близько
двадцяти вулиць з цього переліку, які прямо підпадають під дію закону про
декомунізацію. З цими тридцятьма назвами, які залишили нам, треба
розбиратися: які з них підпадають під дію законодавства. До чого тут
декабристи?
Ми представляємо інтереси виборців і знаємо, що кожне таке
перейменування болісно сприймається та впливає на настрій жителів. Вони
нам говорять про стан житлово-комунального господарства, про ціни на
продукти харчування та вартість житлово-комунальних послуг. Ми не
можемо визначитися з назвою міста, а хочемо перейменовувати вулиці без
висновків фахівців. Прошу відправити цей проект рішення на розгляд
топонімічною комісією, а потім розглядати погоджений нею варіант на сесії
міської ради.
Є пропозиція виключити даний проект рішення з порядку денного
третьої сесії міської ради.
Райкович А.П.:
Перед початком засідання сесії відбулася погоджувальна рада.
Представники всіх депутатських фракцій, представлених у міській раді,
висловили згоду на те, щоб зняти з розгляду це питання, доопрацювати на
засіданні топонімічної комісії, врахувати пропозиції громади та винести його
на розгляд наступної сесії міської ради.
Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. виключити з порядку
денного питання ‟Про перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів
топоніміки міста” (проект рішення за реєстраційним № 307). Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Ми будемо проводити голосування за включення до порядку денного
третьої сесії міської ради додаткових питань списком чи по кожному окремо?
Списком.
Ставлю на голосування включити до порядку денного третьої сесії
міської ради додаткові питання:
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Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 23 лютого 2016 року № 66 “Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2016 рік” (проект рішення за реєстраційним № 399);
Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 29 березня 2016 року № 140 “Про затвердження Програми
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи
в місті Кіровограді на 2016 рік”(проект рішення за реєстраційним № 400);
повернутися до розгляду питання:
Про надання КП “Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської
ради” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для розміщення природно-заповідного фонду парку “Перемоги”
(проект рішення без реєстраційного номера). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Прошу додатково включити до порядку денного третьої сесії питання
щодо регулювання земельних відносин:
Про поновлення ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” договору оренди земельної
ділянки по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та
вул. Полтавській, 32) (проект рішення за реєстраційним № 384);
Про надання Кіровоградському обласному благодійному фонду
імені М.І. Пирогова дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (між будівлями
ПП ПВФ ‟АЦИНУС” та Апеляційним судом Кіровоградської області)
(проект рішення без реєстраційного номера);
Про затвердження земельної ділянки по вул. Можайського (біля лікарні
Святого Луки), право оренди на яку набувається на аукціоні (проект рішення
без реєстраційного номера).
Ці питання пройшли погодження профільною постійною комісією та
погоджувальною радою.
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Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Деркаченка Ю.О. включити до
порядку денного третьої сесії додаткові питання щодо регулювання
земельних відносин:
Про поновлення ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” договору оренди земельної
ділянки по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та
вул. Полтавській, 32) (проект рішення за реєстраційним № 384);
Про надання Кіровоградському обласному благодійному фонду
імені М.І. Пирогова дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (між будівлями
ПП ПВФ ‟АЦИНУС” та Апеляційним судом Кіровоградської області)
(проект рішення без реєстраційного номера);
Про затвердження земельної ділянки по вул. Можайського (біля лікарні
Святого Луки), право оренди на яку набувається на аукціоні (проект рішення
без реєстраційного номера). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 2,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Прошу повернутися до розгляду питання ‟Про передачу матеріальних
цінностей Управлінню патрульної поліції у м. Кіровограді Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України” (проект рішення за
реєстраційним № 305).
Вважаю нелогічним неголосування за даний проект рішення. Ми
прийняли рішення за проектом рішення 304 ‟Про затвердження Програми
матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів на 2016 рік”, на
підставі якого закуповуємо засоби технічного оснащення правоохоронних
органів. Даним проектом рішення ми передаємо на баланс ці засоби, що
потрібно зробити апріорі. Прошу повернутися до розгляду зазначеного
проекту рішення.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Я запросив на завтра керівника Управління патрульної поліції
у м. Кіровограді, щоб узгодити позицію роботи депутатського корпусу з
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патрульною поліцією. У нас є багато спільних питань, розроблена та
затверджена Програма матеріальної підтримки діяльності правоохоронних
органів на 2016 рік. Ми повинні розробити критерії спільної якісної роботи
на користь громади.
Надійшла пропозиція від депутата Деркаченка Ю.О. повернутися до
розгляду питання ‟Про передачу матеріальних цінностей Управлінню
патрульної поліції у м. Кіровограді Департаменту патрульної поліції
Національної поліції України” (проект рішення за реєстраційним № 305). Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Є пропозиція затвердити зміни та доповнення до порядку денного
третьої сесії міської ради відповідно до проголосованих пропозицій в цілому.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 327 ‟Про внесення змін та доповнень до
порядку денного третьої сесії Кіровоградської міської ради сьомого
скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше
питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. Доповідає
Бойко С.В. ‒ секретар міської ради.
Надаю йому слово.
Бойко С.В., секретар міської ради:
Шановні колеги!
Під час перерви між засіданнями сесії депутатами міської ради було
подано 4 депутатських запити, з них 2 депутатських запити депутата
Маламена Г.С. щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста.
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Зачитав
депутатські
запити
депутата
міської
ради
Маламена Г.С. (додаються) щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста та проект рішення.
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити? Немає.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Є
пропозиція
підтримати
депутатські
запити
депутата
Маламена Г.С. та прийняти озвучений проект рішення за основу і в цілому.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 328 “Про депутатські запити депутата
Кіровоградської міської ради Маламена Г.С.” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради:
Зачитав депутатський запит депутата міської ради Кролевця А.В.
(додається) щодо несанкціонованої обрізки дерев.
В резолютивній частині даного проекту рішення пропонується:
1. Заборонити підприємствам усіх форм власності проводити обрізання
дерев та зелених насаджень у м. Кіровограді в період їх вегетації, окрім
аварійних випадків.
2. Міському голові звернутися до правоохоронних органів
м. Кіровограда із заявою про притягнення до відповідальності осіб,
причетних до несанкціонованого обрізання дерев у м. Кіровограді в період
з 07.06.2016 по 08.06.2016.
3. Юридичному управлінню Кіровоградської міської ради підготувати
претензію до підприємства, яке проводило несанкціоноване обрізання дерев,
з вимогою відшкодування нанесеної шкоди зеленим насадженням
територіальної громади.
4. Управлінню апарату Кіровоградської міської ради оприлюднити дане
рішення в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності, заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.
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Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
На прохання депутата Кролевця А.В., який сьогодні знаходиться у
відрядженні, хочу повідомити, що він виключив наступний пункт з
підготовленого ним проекту рішення: ‟Винести догану керівнику
спеціалізованої інспекції м. Кіровограда за незадовільне виконання ним своїх
службових обов’язків у сфері охорони навколишнього природного
середовища та зелених насаджень”. Цього пункту немає у щойно озвученому
проекті рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Є пропозиція підтримати депутатський запит депутата Кролевця А.В.
та озвучений проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 329 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Кролевця А.В.” (додається).
Бойко С.В., секретар міської ради:
Надійшов колективний депутатський запит, поданий депутатом
Смірновим В.О.
Райкович А.П.:
На погоджувальній раді ми обговорювали цей депутатський запит та
прийшли до порозуміння відносно членства в запропонованій у запиті
тимчасовій комісії. Пропозиція слушна. Є необхідність обговорювати це
питання?
Бойко С.В.:
З ініціатором запиту погоджено склад тимчасової контрольної комісії з
питань впорядкування зелених насаджень та природно-заповідного фонду
міста Кіровограда. Він погодився додатково включити до складу комісії
представника від фракції політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП” Бєлова В.В. та передбачити за згодою представника
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від фракції ‟Рідне місто”, щоб представити всі дев’ять фракцій. На жаль, з
об’єктивних причин представники фракції ‟Рідне місто” сьогодні відсутні на
засіданні сесії.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Я спілкувався з ініціатором цього колективного депутатського запиту і
він погодився, щоб я увійшов до складу зазначеної комісії, тому що це
питання безпосередньо стосується мого виборчого округу.
Райкович А.П.:
Список комісії залишається відкритим і за згодою кожен депутат може
долучитися до її роботи.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Була пропозиція від фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ” замінити
депутата Дригу В.В. та депутата Краснокутського О.В.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Є пропозиція підтримати колективний депутатський запит депутатів
міської ради, ініційований депутатом Смірновим В.О., за основу і в цілому з
урахуванням озвучених змін у складі тимчасової контрольної комісії. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 330 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Є ще депутатські запити?
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
У мене є усний депутатський запит.
Ви знаєте, що протягом тривалого часу я займаюся збереженням
зелених насаджень та природно-охоронних об’єктів, але не все вдається.
Одним з основних моментів є те, що я не можу отримати з міської ради
рішення № 405, яким у 2008 році було роздано земельні насадження, ділянки,
сквери, лісопосадки. Я декілька разів отримую документи, в яких говориться,
що це рішення вилучено прокуратурою міста. Також я отримав документ, в
якому йдеться про те, що це рішення вилучено не прокуратурою, а
правоохоронними органами.
Моя вимога у запиті буде наступною:
доручити відповідним виконавчим органам Кіровоградської міської
ради звернутися до правоохоронних органів, які вилучили рішення
Кіровоградської міської ради від 28.12.2007 № 405 ‟Про розгляд звернень
юридичних та фізичних осіб з питань регулювання земельних відносин” з
проханням повернути дане рішення до Кіровоградської міської ради.
Прошу підтримати мій депутатський запит, тому що всі забудови у
зелених зонах (у мікрорайоні Лісопаркової, Олексіївки та у інших)
здійснювали на підставі цього рішення.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Належним чином завірені копії цього рішення і матеріали по іншим
рішенням є в матеріалах роботи комісії, в яку входили правозахисники та
громадські організації, та знаходяться у вільному доступі на сайті
громадської організації ‟Територія успіху” разом з висновками комісії.
Демченко М.І.:
Дякую. Але я звертався офіційно з цим питанням.
Райкович А.П.:
Є пропозиція підтримати депутатський запит депутата міської ради
Демченка М.І., архівному відділу міської ради опрацювати депутатський
запит та підготувати інформацію про виконання даного рішення депутату і
управлінню апарату міської ради в місячний термін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Прийнято рішення № 331 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Демченка М.І.” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу матеріальних цінностей Управлінню патрульної поліції у
м. Кіровограді Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України”. Проект рішення за реєстраційним № 305. Доповідає Шишко О.М. –
головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними і контролюючими органами міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 332 “Про передачу матеріальних цінностей
Управлінню патрульної поліції у м. Кіровограді Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 23 лютого 2016 року № 66 “Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда
на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 399. Доповідає
Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 333 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 66
“Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 29 березня 2016 року № 140 “Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті
Кіровограді на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 400. Доповідає
Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 334 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 140
“Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг
та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання КП “Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської ради” дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
розміщення природно-заповідного фонду парку “Перемоги”. Проект рішення
без реєстраційного номера. Доповідає Цертій О.М. ‒ депутат міської ради.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Прошу підтримати даний проект рішення. Це перший крок для захисту
нашого природно-заповідного фонду не на папері. Це реальне формування
земельних ділянок фонду з їх реєстрацією в Держгеокадастрі, що в
подальшому унеможливить будь-які зазіхання на залишки цих зелених
насаджень.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 335 “Про надання КП “КіровоградБлагоустрій” Кіровоградської міської ради” дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
розміщення природно-заповідного фонду парку “Перемоги” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних
відносин. З даних питань доповідає Пидорич В.О. ‒ заступник начальника
управління ‒ начальник відділу земельних відносин управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Перше питання ‒ “Про передачу у власність земельних ділянок
учасникам бойових дій”. Проект рішення за реєстраційним № 402.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 336 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам бойових дій” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам та членам сімей загиблих учасників АТО”.
Проект рішення за реєстраційним № 309.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 337 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам та
членам сімей загиблих учасників АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам бойових дій”. Проект рішення за
реєстраційним № 310.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 338 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
бойових дій” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Насіковському І.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої
революції) (біля будинку № 20, корп. 4)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 312.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 339 “Про надання Насіковському І.Ф.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля будинку № 20,
корп. 4)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 313.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 340 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 314.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 341 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Нікішаєву Л.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Кропивницького (біля житлового будинку № 7, корп. 1)”. Проект
рішення за реєстраційним № 315.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”):
Я просив би доповідача коротко доводити до відома депутатів
інформацію стосовно цих земельних ділянок. На скільки я розумію, в цих
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проектах рішень є питання щодо виділення земельних ділянок під
розміщення гаражів, які не погоджені профільною постійною комісією.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення погоджений профільною постійною комісією
відповідно до протоколу № 14 від 06.04.2016.
Райкович А.П.:
Питання, не погоджені профільною постійною комісією, ми зняли з
розгляду.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 342 “Про передачу Нікішаєву Л.Л.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля
житлового будинку № 7, корп. 1)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Германову Є.В. в оренду земельної ділянки по вул. Пожарського
(біля будинку № 1/9)”. Проект рішення за реєстраційним № 316.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 343 “Про передачу Германову Є.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Пожарського (біля будинку № 1/9)”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 317.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 344 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 318.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 345 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним
№ 319.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 346 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в садових
товариствах” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а”. Проект рішення за
реєстраційним № 320.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 347 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по
вул. Можайського, 2-а” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Волинській, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 321.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 348 “Про надання відділу культури і туризму
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волинській, 3”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання УМВС України в Кіровоградській області дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Габдрахманова, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 322.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 349 “Про надання УМВС України в
Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 1-а”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Козацькій,
пров. Курінному, пров. Козацькому”. Проект рішення за реєстраційним
№ 323.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 2.
Прийнято
рішення
№
350
“Про
надання
ПАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Козацькій,
пров. Курінному, пров. Козацькому” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”.
Проект рішення за реєстраційним № 324.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 351 “Про надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок по місту Кіровограду” (додається).

24
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання релігійній організації ‟Релігійна громада (парафія) Вірменської
Апостольської церкви м. Кіровограда” дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській
(Кірова, за хлібозаводом)”. Проект рішення за реєстраційним № 325.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 352 “Про надання релігійній організації
‟РЕЛІГІЙНА
ГРОМАДА
(ПАРАФІЯ)
ВІРМЕНСЬКОЇ
АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ М. КІРОВОГРАД” дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Михайлівській (за хлібозаводом)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Борисенкову В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку
№ 13, корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 326.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 353 “Про надання Борисенкову В.І. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 2)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Дубині В.Р. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Шульгіних (Калініна) (біля будинку
№ 10/14)”. Проект рішення за реєстраційним № 327.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 354 “Про надання Дубині В.Р. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Шульгіних (біля будинку № 10/14)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Кнюкштенє Г.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Народній, 45”. Проект рішення за
реєстраційним № 328.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 355 “Про надання Кнюкштенє Г.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Народній, 45” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Проценку А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1)”.
Проект рішення за реєстраційним № 329.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 356 “Про надання Проценку А.А. дозволу
на розроблення проекту землеустрою по вул. Балтійській (біля
будинку№ 1)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Турчанович С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5, буд. 21-а”. Проект
рішення за реєстраційним № 331.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 357 “Про надання Турчанович С.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Лінія 5-а, 21-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Чернезі В.З. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)”. Проект
рішення за реєстраційним № 332.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 358 “Про надання Чернезі В.З. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Цілинній (біля будинку № 50)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Чорній Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)”. Проект
рішення за реєстраційним № 333.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 359 “Про надання Чорній Н.І. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Цілинній (біля будинку № 50)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Шаповалу Ю.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (між будинками
№ 2-з та № 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 334.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 360 “Про надання Шаповалу Ю.Л. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по пров. Верхньовеселому (між будинками № 2-з та № 2)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Швець В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між будинками
№ 16/3 та № 12/4)”. Проект рішення за реєстраційним № 335.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 1,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 3.
Не прийнято.
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок по місту Кіровограду”. Проект рішення за
реєстраційним № 336.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення підготовлено на підставі того, що не відповідає
Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних
будинків міста Кіровограда. Проект рішення погоджений профільною
постійною комісією.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 361 “Про відмову у наданні дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по місту Кіровограду” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект
рішення за реєстраційним № 337.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 362 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за
реєстраційним № 338.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До пунктів 7, 7.1 даного проекту рішення є зауваження юридичного
управління про те, що вони суперечать частині 4 статті 166 Земельного
кодексу України, якою передбачено, що передача земельних ділянок
безоплатно у власність громадянам в межах норм, визначених цим кодексом,
проводиться один раз по кожному виду користування. Є пропозиція
виключити ці пункти з даного проекту рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 363 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення за реєстраційним № 339.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 364 “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам для будівництва
індивідуальних гаражів”. Проект рішення за реєстраційним № 340.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 365 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам для будівництва індивідуальних гаражів”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Будніковій В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. 20 років міліції”. Проект рішення за реєстраційним № 341.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 366 “Про передачу Будніковій В.Г.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 20 років міліції”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Вороні О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 342.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 1,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 4.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Жабському Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки на
перехресті вулиць Народної та Сулими”. Проект рішення за реєстраційним
№ 343.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект 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” – 10.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Желудченку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 344.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 2,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Чернишевій Г.В. безоплатно у власність земельної ділянки на
перехресті вулиць Філатова та Сулими”. Проект рішення за реєстраційним
№ 345.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 367 “Про передачу Чернишевій Г.В.
безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті вулиць Філатова
та Сулими” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу КЗ ‟Кіровоградський академічний обласний театр ляльок” у
постійне користування земельної ділянки по вул. Преображенській, 3”.
Проект рішення за реєстраційним № 346.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 368 “Про передачу КЗ ‟Кіровоградський
академічний обласний театр ляльок” у постійне користування земельної
ділянки по вул. Преображенській, 3” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 347.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Є пропозиція виключити пункт 6 з даного проекту рішення у зв’язку із
надходженням скарги від суміжних користувачів.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 369 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну
власність”. Проект рішення за реєстраційним № 348.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 370 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам для подальшого
надання безоплатно у спільну сумісну власність” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по
вул. Покровській, 12-б”. Проект рішення за реєстраційним № 350.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме строк оренди земельної ділянки ‟25 років” замінити
на ‟5 років”.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 371 “Про надання Ковальовій С.А. дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки по вул. Покровській, 12-б”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ФОП Овечку В.С. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”. Проект
рішення за реєстраційним № 351.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 372 “Про надання ФОП Овечку В.С. дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Заміській, 2 (вул. Заміській, 2-б)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ФОП Слюсаренку Ю.М. дозволу на розроблення технічної
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документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки по вул. Добролюбова, 38-а”. Проект рішення за
реєстраційним № 352.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме строк оренди земельної ділянки ‟20 років” замінити
на ‟5 років”.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 373 “Про надання ФОП Слюсаренку Ю.М.
дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на
місцевості по вул. Добролюбова, 38-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Яковенко А.В. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”. Проект
рішення за реєстраційним № 353.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 374 “Про надання Яковенко А.В. дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Заміській, 2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Глинки, 2”. Проект рішення за
реєстраційним № 354.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 375 “Про надання Кіровоградській
ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки по вул. Глинки, 2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання ТОВ ВСФ ‟КІРОВОГРАД-КРАЗ-СЕРВІС” ЛТД дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельної ділянки по вул. Тореза, 27-а”. Проект рішення за реєстраційним
№ 355.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 376 “Про надання ТОВ ВСФ ‟КІРОВОГРАДКРАЗ-СЕРВІС”
ЛТД
дозволу
на
розроблення
технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки по
вул. Лавандовій, 27-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Гаєвській В.В., Кухару М.І. та Кухар Т.В. технічної
документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки по
вул. Дніпровській, 52”. Проект рішення за реєстраційним № 356.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 377 “Про затвердження Гаєвській В.В.,
Кухару М.І. та Кухар Т.В. технічної документації із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки по вул. Дніпровській, 52” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8),
право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за
реєстраційним № 358.
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Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення
проекту землеустрою. Після того, як проект землеустрою буде розроблено,
тоді він буде узгоджуватися із суміжними землекористувачами.
Даний проект рішення погоджено профільною постійною комісією
відповідно до протоколу № 9 від 16.03.2016.
Гамальчук М.П., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Даним проектом рішення пропонується затвердити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки
(між будинками № 6 та № 8).
Не існує будинку № 8 по вул. Глинки. Є будинок по вул. Сухумській, 8.
Між будинками по вул. Глинки, 6 та вул. Сухумською, 8 знаходиться
дитячий майданчик. Зазначена неправильна адреса.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція зняти з розгляду дане питання та відправити його
на доопрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (вул. 50 років Жовтня, біля
будинку № 36), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект
рішення за реєстраційним № 359.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 1,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 378 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Соборній (вул. 50 років Жовтня) (біля будинку № 36) право оренди
на яку набувається на аукціоні (0,0027 га)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (вул. 50 років Жовтня, біля
будинку № 36), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект
рішення за реєстраційним № 360.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 379 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Соборній (вул. 50 років Жовтня) (біля будинку № 36) право оренди
на яку набувається на аукціоні (0,0180 га)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 14), право
оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним
№ 361.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 380 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Соборній (біля будинку № 14), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 15),
право власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за
реєстраційним № 362.
Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Пропоную за погодженням з профільною постійною комісією
виключити з даного проекту рішення підпункт 2.1.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 3,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

3

1

1

Не
Разом
голосували
2

7
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“НАШ КРАЙ”

4

0

0

0

4

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

3

0

0

2

5

“Опозиційний блок”

2

0

0

2

4

‟УКРОП”

3

0

0

0

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

0

2

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

2

1

3

“Рідне місто”

0

0

0

0

0

ВО ‟Свобода”

0

2

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

0

1

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул. Героїв України (напроти магазину ‟Копілка”) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Проект рішення за реєстраційним № 363.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 0,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Згідно з вимогами Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого
скликання оголошується перерва на 30 хвилин.
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Після перерви о 12.55 год.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Після перерви зареєструвався 31 депутат. Кворум, необхідний для
роботи сесії, є. Переходимо до роботи сесії.
Шановні депутати!
Ми допустилися помилки. Під час розгляду колективного
депутатського запиту, ініційованого депутатом Смірновим В.О., склад комісії
не було озвучено. Тому пропоную озвучити склад тимчасової контрольної
комісії з питань впорядкування зелених насаджень та природно-заповідного
фонду міста Кіровограда.
До складу комісії увійшли: голова комісії ‒ Смірнов В.О., члени
комісії: Бєлов В.В., Гребенчук Ю.Ф., Деркаченко Ю.О., Демченко М.І.,
Капітонов С.І., Краснокутський О.В., Линченко М.Д., Шамардін О.С.
Прошу врахувати озвучену інформацію у прийнятому нами сьогодні
рішенні міської ради з цього питання (рішення № 330 ‟Про колективний
депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”). Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул. Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське
кладовище” в напрямку до центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект
рішення за реєстраційним № 364.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 3,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул. Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське
кладовище” в напрямку з центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект
рішення за реєстраційним № 365.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 15,
“проти” – 1,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по просп. Правди, 11/31-а”. Проект рішення за реєстраційним № 366.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 381 “Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова,
11/31-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по вул. Тимірязєва, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 367.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 1,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 382 “Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Тараса Карпи,
17-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
продаж Тісен В.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення
по просп. Правди, 8-а”. Проект рішення за реєстраційним № 368.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 383 “Про продаж Тісен В.А. земельної
ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Євгена
Тельнова, 8-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Волковій С.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Садовій, 9”.
Проект рішення за реєстраційним № 369.
Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Щодо цього питання я маю конфлікт інтересів, тому не буду брати
участь у голосуванні.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 384 “Про передачу Волковій С.Г. в оренду
земельної ділянки по вул. Садовій, 9” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Куряті І.Й. в оренду земельної ділянки по пров. Цеховому, 1-б”.
Проект рішення за реєстраційним № 370.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 385 “Про передачу Куряті І.Й. в оренду
земельної ділянки по пров. Цеховому, 1-б” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ФОП Тимофієнко О.В. в оренду земельної ділянки по
вул. Андріївській, 16-є”. Проект рішення за реєстраційним № 371.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 386 “Про передачу ФОП Тимофієнко О.В. в
оренду земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-є” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу
РЕГІОНАЛЬНОМУ
ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ ‟ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки
по вул. В'ячеслава Чорновола (біля будинку № 1-г)”. Проект рішення за
реєстраційним № 372.
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Маламен
Г.С.,
депутат
міської
ради
(фракція
‟ВО ‟Свобода”, депутатська група ‟Європейський вибір”):
Хочу нагадати, що це питання не було підтримано профільною
постійною комісією та не було підтримано депутатами на минулій сесії, коли
його ставили на голосування п’ять разів. Кожного разу воно не набирало
потрібної кількості голосів.
Річ у тому, що зараз йде війна з Росією. І ця церква є її прямим
представником.
Тому позиція ВВ ‟Свобода” в цьому питанні є категоричною. Не
можна надавати церкві Московського патріархату землю. Прошу не
підтримувати даний проект рішення.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Профільна комісія підтримала даний проект рішення. Воно було
розглянуто комісією.
Райкович А.П.:
Думаю, що представники Київського та Московського патріархату між
собою розберуться у цьому питанні. Це архітектурна пам’ятка. А люди
будуть спілкуватися з Богом в цьому прекрасному храмі на території міста
Кіровограда.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 2,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 387 “Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ
ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ
ТОВАРИСТВУ
‟ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по вул. В'ячеслава
Чорновола (біля будинку № 1-г)” (додається).
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

6

0

1

0

7

“НАШ КРАЙ”

4

0

0

0

4

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

5

0

0

0

5

“Опозиційний блок”

4

0

0

0

4

‟УКРОП”

3

0

0

0

4

Радикальна Партія
Олега Ляшка

0

0

1

1

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

3

0

0

0

3

“Рідне місто”

0

0

0

0

0

ВО ‟Свобода”

0

2

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

0

1

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ПАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок по
вул. Промисловій”. Проект рішення за реєстраційним № 373.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято
рішення
ПАТ ‟Кіровоградобленерго”
вул. Промисловій” (додається).

№
388
“Про
передачу
в оренду земельних ділянок по
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ПАТ ‟Укртелеком” в оренду земельних ділянок по м. Кіровограду”.
Проект рішення за реєстраційним № 374.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 389 “Про передачу ПАТ ‟Укртелеком” в
оренду земельних ділянок по м. Кіровограду” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ТОВ ‟СТАНДАРТ-С” в оренду земельної ділянки по вул. Юрія
Коваленка (Маршала Конєва), 12”. Проект рішення за реєстраційним № 375.
Артюх О.І., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Озвучуйте термін, на який надається земельна ділянка в оренду.
Райкович А.П.:
Нами було визначено, якщо ми надаємо дозвіл на розроблення проекту
землеустрою, то встановлюємо термін оренди на 5 років.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується затвердження проекту землеустрою,
яким вже було встановлено термін оренди на 25 років.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 14,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення Безверхій С.О. договору оренди земельної ділянки по
вул. Генерала Родимцева (біля зупинки міського транспорту)”. Проект
рішення за реєстраційним № 376.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 390 “Про поновлення Безверхій С.О.
договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля
зупинки міського транспорту)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення Єгоян О.В. договору оренди земельної ділянки по
вул. Промисловій, 6-а”. Проект рішення за реєстраційним № 377.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 391 “Про поновлення Єгоян О.В. договору
оренди земельної ділянки по вул. Промисловій, 6-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення Крупченко Л.М. договору оренди земельної ділянки по
вул. Добровольського, 13-а”. Проект рішення за реєстраційним № 378.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 392 “Про поновлення Крупченко Л.М.
договору оренди земельної ділянки по вул. Добровольського, 13-а”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ФОП Олексюк Н.А. договору оренди земельної ділянки по
вул. Вокзальній (Жовтневої революції), 18-б”. Проект рішення за
реєстраційним № 379.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років та
розмір орендної плати на рівні 6 %.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 393 “Про поновлення ФОП Олексюк Н.А.
договору оренди земельної ділянки по вул. Вокзальній, 18-б”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ФОП Тімоніній Т.І. договору оренди земельної ділянки по
вул. Пушкіна, 79/22”. Проект рішення за реєстраційним № 380.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 394 “Про поновлення ФОП Тімоніній Т.І.
договору оренди земельної ділянки по вул. Пушкіна, 79/22” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ФОП Черевку М.М. договору оренди земельної ділянки по
вул. Валентини Терешкової, 160”. Проект рішення за реєстраційним № 381.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 395 “Про поновлення ФОП Черевку М.М.
договору оренди земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 160”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ПАТ ‟АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ‟ЕКСПРЕС-БАНК” договору
оренди земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 17/10”. Проект
рішення за реєстраційним № 382.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 4.
Прийнято
рішення
№
396
“Про
поновлення
ПАТ ‟АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ‟ЕКСПРЕС-БАНК” договору оренди
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 17/10” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ТОВ ‟ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” договору оренди земельної
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106”. Проект рішення за реєстраційним
№ 383.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років та
розмір орендної плати на рівні 6 %.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 397 “Про поновлення ТОВ ‟ВАЛЕНТИНАСЕРВІС” договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала
Родимцева, 106” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення ПАТ ‟Кіровоградобленерго” договорів оренди земельних
ділянок по м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 385.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято
рішення
№
398
“Про
припинення
ПАТ ‟Кіровоградобленерго” договорів оренди земельних ділянок
по м. Кіровограду” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Андреєвій В.С. та Захаровій Є.Ю. цільового призначення земельної
ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої революції, біля будинку № 37/16)”.
Проект рішення за реєстраційним № 386.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 1,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 399 “Про зміну Андреєвій В.С. та
Захаровій
Є.Ю.
цільового
призначення
земельної
ділянки
по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля будинку № 37/16)”
(додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Мельниченку А.М. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Запорозькій, 12/2”. Проект рішення за реєстраційним № 387.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 400 “Про зміну Мельниченку А.М. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Запорозькій, 12/2” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Ситнику В.О. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Садовій, 63”. Проект рішення за реєстраційним № 388.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 401 “Про зміну Ситнику В.О. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Садовій, 63” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
зміну Шамардіну С.І. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Генерала Родимцева, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 389. Заяви
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депутатів Шамардіна О.С. та Шамардіної К.О. щодо конфлікту інтересів у
даному питанні (додаються).
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27.10.2011
№ 992”. Проект рішення за реєстраційним № 390.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 402 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 992” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.06.2015
№ 4187”. Проект рішення за реєстраційним № 391.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 403 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 04.06.2015 № 4187” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23.02.2016
№ 115”. Проект рішення за реєстраційним № 392.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 404 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 115” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за
реєстраційним № 393.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 405 “Про внесення змін до рішень
Кіровоградської міської ради” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Аширбековій В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24”. Проект
рішення за реєстраційним № 403.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 406 “Про надання Аширбековій В.І. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Василя Стуса, 9/24” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Волчковій Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29)”. Проект
рішення за реєстраційним № 404.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Заблодській О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 100”.
Проект рішення за реєстраційним № 405.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 407 “Про надання Заблодській О.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Генерала Родимцева, 100” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Паламарчук О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному, 29-б”. Проект
рішення за реєстраційним № 406.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки пропонується
внести зміни до даного проекту рішення, а саме у назві та по тексту слова
‟проект землеустрою” замінити на слова ‟технічна документація із
землеустрою щодо поділу земельної” у відповідних відмінках.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 408 “Про надання Паламарчук О.В. дозволу
на розроблення технічної документації із щодо поділу земельної ділянки
по пров. Курінному, 29-б” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Чуріковій С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Луганській”. Проект рішення за
реєстраційним № 407.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 409 “Про надання Чуріковій С.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Луганській” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 408.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 410 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект
рішення за реєстраційним № 409.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 411 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Подколзіній О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Мотокросному (біля будинку № 33)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 410.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 412 “Про передачу Подколзіній О.І.
безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Мотокросному
(біля будинку № 33)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Старченку А.Ф. у власність земельної ділянки по вул. Волкова
(будинок № 9 між корп. 2 та корп. 3, поруч із огорожею тролейбусного
парку)”. Проект рішення за реєстраційним № 411.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 413 “Про передачу Старченку А.Ф. у
власність земельної ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та
корп. 3 поруч із огорожею тролейбусного парку)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Танцюрі М.С. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та корп. 3 поруч із огорожею
тролейбусного парку)”. Проект рішення за реєстраційним № 412.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

66
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 414 “Про передачу Танцюрі М.С. безоплатно
у власність земельної ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2
та корп. 3 поруч із огорожею тролейбусного парку)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” в постійне користування земельних
ділянок по м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 413.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
На моєму виборчому окрузі є один з таких об’єктів ‒ це насосна
станція, яка вийшла з експлуатації. Там територія знаходиться в жахливому
стані. Ми постійно відволікаємо працівників ЖЕО для того, щоб вони
наводили там лад.
Райкович А.П.:
Думаю, ми врегулюємо це питання.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 415 “Про передачу ОКВП ‟ДніпроКіровоград” в постійне користування земельних ділянок по
м. Кіровограду” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перехід права користування земельними ділянками по вул. Євгена Тельнова
(просп. Правди)”. Проект рішення за реєстраційним № 414.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 416 “Про перехід права користування
земельними ділянками по вул. Євгена Тельнова (просп. Правди)”
(додається).
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

7

0

0

0

7

“НАШ КРАЙ”

4

0

0

0

4

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

4

0

0

1

5

“Опозиційний блок”

4

0

0

0

4

‟УКРОП”

3

0

0

0

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

2

0

0

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

3

0

0

0

3

“Рідне місто”

0

0

0

0

0

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

1

0

0

0

1
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Преображенській (біля магазину
‟Соколівський м’ясокомбінат”), право оренди на яку набувається на
аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 415.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 417 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Преображенській (біля магазину ‟Соколівський м’ясокомбінат”)
право оренди на яку набувається на аукціоні” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 26), право
оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним
№ 416.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 418 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Соборній (біля будинку № 26) право оренди на яку набувається на
аукціоні” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 34), право
оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним
№ 417.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 419 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Соборній (біля будинку № 34), право оренди на яку набувається на
аукціоні” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Гоголя, 95/46, право оренди на яку
набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 418.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 420 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Гоголя, 95/46, право оренди на яку набувається на аукціоні”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 37”. Проект рішення за реєстраційним
№ 419.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 421 “”Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Арсенія
Тарковського, 37 (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу ТОВ ‟Кіровоградський маслопереробний комбінат” в оренду
земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 16-а”. Проект рішення за
реєстраційним № 420.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 422 “Про передачу ТОВ ‟Кіровоградський
маслопереробний комбінат” в оренду земельної ділянки по
вул. Автолюбителів, 16-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ФОП Заднєпряному А.Г. договору оренди земельної ділянки по
вул. Московській (на Лелеківському кладовищі)”. Проект рішення за
реєстраційним № 421.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 1 років.
Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Цей об’єкт знаходиться на моєму виборчому окрузі. Я не міг його
знайти тиждень. Я не зміг поспілкуватися із заявником.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
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Прийнято
рішення
№
423
“Про
поновлення
ФОП Заднєпряному А.Г. договору оренди земельної ділянки
по вул. Холодноярській (Московській) (на Лелеківському кладовищі)”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ПАТ ‟Кіровоградавтотранс” договору оренди земельної ділянки
по вул. Героїв України, 22-а”. Проект рішення за реєстраційним № 422.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
До даного проекту рішення є пропозиція від профільної постійної
комісії, а саме встановити строк оренди земельної ділянки на 5 років.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято
рішення
№
424
“Про
поновлення
ПАТ ‟Кіровоградавтотранс” договору оренди земельної ділянки
по вул. Героїв України, 22-а” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову Гавію А.О. у відведенні земельної ділянки у власність по
вул. Луганській”. Проект рішення за реєстраційним № 423.
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Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення підготовлений у зв’язку з тим, що розташування
земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме
Плану зонування території міста Кіровограда.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 425 “Про відмову Гавію А.О. у відведенні
земельної ділянки у власність по вул. Луганській” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову Котизі О.І. у відведенні земельної ділянки у власність по вул. Петра
Левченка, 40”. Проект рішення за реєстраційним № 424.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення підготовлений у зв’язку з тим, що розташування
земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме
Плану зонування території міста Кіровограда.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 426 “Про відмову Котизі О.І. у відведенні
земельної ділянки у власність по вул. Петра Левченка, 40” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову Маслову Є.О. у відведенні земельної ділянки у власність по
вул. Волкова (біля газозаправної АЗС)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 425.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 427 “Про відмову Маслову Є.О. у відведенні
земельної ділянки у власність по вул. Волкова (біля газозаправної АЗС)”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову Цою С.А. у відведенні земельної ділянки у власність по вул. Волкова
(біля АЗС)”. Проект рішення за реєстраційним № 426.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення підготовлений у зв’язку з тим, що розташування
земельної ділянки не відповідає вимогам містобудівної документації, а саме
Плану зонування території міста Кіровограда.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 428 “Про відмову Цою С.А. у відведенні
земельної ділянки у власність по вул. Волкова (біля АЗС)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 29.03.2011 № 386”. Проект рішення за реєстраційним № 427.
Пидорич В.О. ‒ заступник начальника управління ‒ начальник
відділу земельних відносин управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради:
Зазначене рішення сесії міської ради втратило чинність.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 429 “Про відмову у внесенні змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 386” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013
№ 2565”. Проект рішення за реєстраційним № 428.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 430 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2565” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015
№ 4636”. Проект рішення за реєстраційним № 429.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 431 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 № 4636” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 22.09.2015
№ 4549”. Проект рішення за реєстраційним № 430.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 432 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 22.09.2015 № 4549” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
відмову ПАТ ‟СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу на розроблення
проекту
землеустрою
щодо
зміни
цільового
призначення
по
вул. Кропивницького (біля ресторану ‟Вечірній”)”. Проект рішення за
реєстраційним № 433.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 433 “Про відмову ПАТ ‟СКАНДИНАВІАН
ХАУС” у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення по вул. Кропивницького (біля ресторану
‟Вечірній”)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Рябоштан Ю.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Тарана (напроти будинку № 13)”.
Проект рішення за реєстраційним № 434.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 434 “Про надання Рябоштан Ю.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Тарана (напроти будинку № 13)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Колос Т.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 69”. Проект
рішення за реєстраційним № 435.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 435 “Про надання Колос Т.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Романа Майстерюка, 69” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Сьогіній С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Нижній П’ятихатській (біля будинку
№ 3-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 440.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 436 “Про надання Сьогіній С.Л. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Нижній П’ятихатській (біля будинку № 3-а)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
поновлення ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” договору оренди земельної ділянки по
вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та
вул. Полтавській, 32)”. Проект рішення за реєстраційним № 384.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання
Кіровоградському
обласному
благодійному
фонду
імені М.І. Пирогова дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (між будівлями
ПП ПВФ ‟АЦИНУС” та Апеляційним судом Кіровоградської області)”.
Проект рішення без реєстраційного номера.
Даним проектом рішення пропонується надати Кіровоградському
обласному благодійному фонду імені М.І. Пирогова дозволу на розроблення
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проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
строком на 5 років по вул. Великій Перспективній (між будівлями
ПП ПВФ ‟АЦИНУС” та Апеляційним судом Кіровоградської області)
загальною площею 0,3043 га (у тому числі по угіддях: 0,3043 га ‒ землі
зелених насаджень загального користування) для створення озеленених
територій загального користування (розміщення та обслуговування скверу)
за рахунок земель рекреаційного призначення, що перебувають у запасі.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Грабенка О.В.
Пропонується внести зміни до даного проекту рішення, а саме
затвердити земельну ділянку, право оренди на яку набувається
на аукціоні, по вул. Великій Перспективній (між будівлями
ПП ПВФ ‟АЦИНУС” та Апеляційним судом Кіровоградської області)
загальною площею 0,3043 га для створення озеленених територій загального
користування (розміщення та обслуговування скверу). Така поправка
обов’язково повинна бути.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Цей благодійний фонд ніяк не складе ціни на свої послуги. Давайте ще
віддамо зелену зону в центрі міста під спортивно-оздоровчий розважальний
комплекс. Пропоную не голосувати за даний проект рішення.
Райкович А.П.:
Проектом рішення визначено цільове призначення земельної ділянки ‒
для розміщення та обслуговування скверу.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому зі змінами? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 3,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 437 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Великій Перспективній (між будівлями ПП ПВФ ‟АЦИНУС” та
Апеляційним судом Кіровоградської області), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Можайського (біля лікарні Святого
Луки), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення без
реєстраційного номера.
Це питання стосується земельної ділянки, на якій буде продовжуватися
будівництво будинку. Каркас будинку вже збудовано.
Є порозуміння в цьому питанні. Пропонується встановити термін
оренди земельної ділянки строком на 5 років для розміщення спортивнооздоровчого та розважального комплексу і зелених насаджень загального
користування за рахунок земель житлової і громадської забудови.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 1,
“утримались” – 6,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції, групи

За

Проти

Утримались

Не
Разом
голосували

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

3

1

1

2

7

“НАШ КРАЙ”

4

0

0

0

4

‟Всеукраїнське об’єднання
‟Батьківщина”

1

0

0

4

5

“Опозиційний блок”

3

0

0

1

4

‟УКРОП”

3

0

0

0

3
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Радикальна Партія
Олега Ляшка

1

0

1

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

0

0

2

1

3

“Рідне місто”

0

0

0

0

0

ВО ‟Свобода”

0

0

2

0

2

Позафракційні

1

0

0

0

1

Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Від депутата Ніжнікової А.О. надійшла пропозиція повернутися до
голосування щодо питання ‟Про поновлення ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” договору
оренди земельної ділянки по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена
Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32).
Зазначена земельна ділянка була у заявника в оренді. Термін оренди
земельної ділянки завершився. Профільна постійна комісія прийняла рішення
поновити договір оренди цієї земельної ділянки та встановити розмір
орендної плати на рівні 6 %. Також я вів розмову з власником щодо
наведення порядку на зазначеній земельній ділянці та початку будівельних
робіт.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 1,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Від депутата Деркаченка Ю.О. надійшла пропозиція повернутися до
голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним № 362 ‟Про
затвердження земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 15),
право власності на яку набувається на аукціоні”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 15),
право власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за
реєстраційним № 362.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу
і в цілому з урахуванням озвучених змін, озвучених депутатом Бєловим В.В.,
а саме за виключенням пункту 2.1? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому з урахуванням змін Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 438 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Шевченка (біля будинку № 15), право власності на яку набувається
на аукціоні” (додається).
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Прохання повернутися до голосування за пропозицію щодо включення
до порядку денного третьої сесії питання ‟Про надання Рабіновичу С.Л.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Волкова, 13-в” (проект рішення за реєстраційним № 330).
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. повернутися
до голосування щодо включення до порядку денного третьої сесії питання
‟Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова, 13-в” (проект рішення за
реєстраційним № 330). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 6,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Можливо я не зовсім зрозуміло озвучив пропозицію. Ставлю на
голосування пропозицію включити до порядку денного третьої сесії питання
‟Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова, 13-в” (проект рішення за
реєстраційним № 330). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“утримались” – 0,
“проти” – 5,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Різне”.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка), звернувся з пропозицією продовжити термін висвітлення на
інформаційному табло електронної системи голосування ‟Рада-В”
результатів пофракційного голосування.
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Райкович А.П.:
Які ще є питання у депутатів? Немає.
Шановні депутати!
Всі питання, включені до порядку денного третьої сесії міської ради,
розглянуті.
Дякую за роботу.
Третя сесія Кіровоградської міської ради сьомого скликання
оголошується закритою.
Звучить Державний Гімн України.

Міський голова

А. Райкович

