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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л   № 73
третього засідання сорок восьмої сесії

Кіровоградської міської ради 
шостого скликання

від 04 червня 2015 року м. Кіровоград

Третє засідання  сорок  восьмої сесії  Кіровоградської  міської
ради шостого скликання веде секретар міської ради Марковський І.І.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 55 депутатів.

Шановні депутати!
На  третє засідання  сорок  восьмої сесії  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання прибуло та зареєструвалося  55 депутатів, що становить
більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення
пленарного засідання сесії, є.

Розпочинаємо  роботу  третього засідання  сорок  восьмої сесії
Кіровоградської міської ради шостого скликання.

Шановні колеги!
З  моменту  проведення  попереднього засідання  сорок  восьмої  сесії

міської  ради ми  поховали  двох кіровоградських  військовослужбовців,  які
загинули під час виконання бойових завдань на сході України:

єфрейтора  військової частини  польова  пошта  В4533 Шмалька
Олександра Васильовича та солдата, старшого стрільця мотопіхотного взводу
мотопіхотної  роти  військової  частини  польова  пошта  В2231  Височина
Вадима Едуардовича.

Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Шановні колеги!
В роботі третього засідання сорок восьмої сесії Кіровоградської міської

ради шостого скликання беруть участь:
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Горбовський  Сергій  Володимирович  – голова Кіровської  районної  у
м. Кіровограді ради;

Ковальчук Віктор  Іванович – голова Кіровоградської міської виборчої
комісії Кіровоградської області;

Мироненко  Анатолій  Антонович  – голова  Ленінської  районної  у
м. Кіровограді ради;

Нестерова Олена Вікторівна – заступник прокурора міста Кіровограда.

Шановні депутати!
Відповідно до статей 131, 136 Регламенту Кіровоградської міської ради

шостого скликання  на  першому засіданні  сорок восьмої сесії  міської  ради
було обрано робочі органи сесії:

до складу робочої президії обрано голову постійної комісії міської ради
з  питань  освіти, науки, культури, фізичної  культури і спорту та молодіжної
політики Орлова Анатолія Олександровича;

головою секретаріату обрано депутата Ксеніча Віктора Миколайовича. 
Президія та секретаріат – в повному складі.

Шановні колеги!
Слово  надається  голові  Кіровоградської  міської  виборчої  комісії

Кіровоградської області Ковальчуку Віктору Івановичу.

Ковальчук  В.І.,  голова  Кіровоградської  міської  виборчої  комісії
Кіровоградської області:

Шановні депутати!
Я хочу оголосити постанову Кіровоградської міської виборчої комісії

Кіровоградської  області  від  29 квітня 2015 року  №  529 “Про  визнання
обраним  депутатом Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання”
(додається). 

Розглянувши  повідомлення  Кіровоградської  міської  ради
від 29 квітня 2015 року № 88-мр/з “Про дострокове припинення повноважень
депутата міської ради”, заяву кандидата в депутати Кіровоградської міської
ради шостого скликання, та відповідно до частини 1 статті 81 Закону України
“Про  вибори  депутатів  Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” комісія постановила:

1)  визнати обраним депутатом Кіровоградської  міської  ради шостого
скликання  наступного  за  черговістю  кандидата  в  депутати  у  виборчому
списку  Кіровоградської  міської  організації  Партії  регіонів по
багатомандатному  виборчому  округу  на  місцевих  виборах  31  жовтня
2010  року  Заботкіна  Володимира  Валерійовича,  12  червня 1973 року
народження,  громадянина  України,  освіта  вища,  заступника  начальника
головного управління статистики у Кіровоградській області;
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2) дану постанову оприлюднити у віснику Кіровоградської міської ради
“Вечірня газета”.

Марковський І.І.:
Вітаємо Володимира Валерійовича з обранням і просимо зайняти своє

робоче місце. 

Ковальчук О.М., депутат міської ради (член ради депутатської групи
“Громадський  актив”),  оголосив  повідомлення  про  припинення  діяльності
депутатської групи “Громадський актив” та  повідомлення про  створення
депутатської  групи  “Відповідальне  Самоврядування”  в  Кіровоградській
міській  раді  шостого  скликання  у  складі  вісімнадцяти  депутатів
(додаються).

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
На  погоджувальних  нарадах  секретаря  міської  ради  з  керівниками

депутатських фракцій та груп, які відбулися 21 травня та 03 червня 2015 року,
було погоджено внесення доповнень до порядку денного сорок восьмої сесії
міської  ради  згідно  з  додатковими  пропозиціями,  які  роздано  депутатам,
за виключенням питання за порядковим номером 12 “Про надання згоди на
безкоштовне  прийняття  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м. Кіровограда малої архітектурної форми - скульптури “Наталка Полтавка”
(проект рішення за реєстраційним № 4344), а саме:

“Про  поновлення  на  посаді  Перевозника  А.В.”  (проект  рішення  за
реєстраційним № 4350);

“Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності
м.  Кіровограда  на  2015  рік”  (проект  рішення  за  реєстраційним  №  4260)
(доопрацьований);

“Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Кіровоградської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік” (проект
рішення за реєстраційним № 4342);

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради  від  15  липня  2014  року  №  3243  “Про  підтримку  участі
ДП  “Кіровоградтепло”  ТОВ  “ЦНТІ  УНГА”  у  проекті  “Підвищення
енергоефективності  у  секторі  централізованого  теплопостачання  України”
(проект рішення за реєстраційним № 4143);

“Про  затвердження  Програми  підтримання  постійної  мобілізаційної
готовності міста Кіровограда на 2015 рік” (проект рішення за реєстраційним
№ 4337);

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  27  січня  2015 року  № 3917 “Про затвердження Програми запобігання
надзвичайним  ситуаціям  та  ліквідації  їх  наслідків  на  2015  рік”  (проект
рішення за реєстраційним № 4336);



4

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 29.01.2015 № 3915” (проект рішення за реєстраційним № 4335);

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської
ради від 27 січня 2015 року № 3936 “Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2015 рік” (проект рішення за реєстраційним № 4341) (доопрацьований);

“Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської
ради  від  27  січня  2015  року  №  3937  “Про  затвердження  Програми
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи
в місті Кіровограді на 2015 рік” (проект рішення за реєстраційним № 4265)
(доопрацьований);

“Про  припинення  комунального  підприємства  “Житлово-
експлуатаційна  контора  №  10  управління  житлово-комунального
господарства міськвиконкому” (проект рішення за реєстраційним № 4343);

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік” (проект
рішення за реєстраційним № 4345);

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  24 лютого 2015 року № 3973 “Про звільнення  на  50 % від  оплати за
користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”
(проект рішення за реєстраційним № 4338);

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  31  березня  2015  року  №  4066  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  09  вересня  2014  року  №  3399
“Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей -
мешканців м. Кіровограда” (проект рішення за реєстраційним № 4339);

“Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам
міста Кіровограда” (проект рішення за реєстраційним № 4340);

“Про  виділення  коштів  на  відшкодування  додаткових  витрат  для
проведення поховання” (проект рішення за реєстраційним № 4351);

“Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради
шостого скликання” (проект рішення за реєстраційним № 4275);

“Про організацію  підготовки та проведення громадського опитування
і  громадських  слухань  щодо  перейменування  міста  Кіровограда”  (проект
рішення за реєстраційним № 4349) (доопрацьований);

“Про  розробку  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок” (проект рішення за реєстраційним № 4348);

“Про  внесення  змін  до  Генерального  плану  м.  Кіровограда  та  до
Плану зонування території м. Кіровограда” (проект рішення за реєстраційним
№ 4346);

“Про  внесення  змін  до  Плану  зонування  території  м.  Кіровограда”
(проект рішення за реєстраційним № 4347).
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Також запропоновано доповнити порядок денний сорок восьмої сесії
міської ради питаннями:

“Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради щодо зниження
тарифів на комунальні послуги” (проект рішення за реєстраційним № 4353),
яке розглянути після розгляду депутатських запитів депутатів міської ради”;

“Про  створення  тимчасової  контрольної  комісії  з  питань  перевірки
обґрунтованості  норм  споживання  теплової  енергії  на  опалення  у  місті
Кіровограді”  (проект  рішення  без  реєстраційного  номера),  яке  розглянути
після  питання  “Про  поновлення  на  посаді  Перевозника  А.В.”.  Пропоную
вищезазначені  доповнення до порядку денного сорок восьмої  сесії  міської
ради взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
Прийнято.

Будуть ще пропозиції  щодо  внесення  змін та  доповнень до  порядку
денного сорок восьмої сесії? Немає.

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного сорок восьмої
сесії міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4100 “Про  внесення доповнень до порядку
денного  сорок  восьмої сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  питань порядку  денного.  Перше

питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання
доповім я.

Шановні колеги!
За  міжсесійний  період  на  адресу  Кіровоградської  міської  ради

надійшло  двадцять  дев'ять  депутатських  запитів,  з  них:  щодо  надання
матеріальної  допомоги  мешканцям  міста  – двадцять  п'ять, колективних  –
двадцять.
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Зачитав  депутатські запити депутатів міської  ради  Мєдвєдя  В.В.
від  22.05.2015  №  953/6-дз,  від  02.06.2015  №  964/6-дз,  Кролевця  А.В.
від  22.05.2015  №  954/6-дз,  Шамшура  О.З.  від  28.05.2015  №  956/6-дз,
Тарасенка  О.І.  від  28.05.2015  №  959/6-дз  та  двадцять  колективних
депутатських запитів депутатів міської ради від 30.04.2015 № 942/6-дз-к,
943/6-дз-к, 944/6-дз-к,  від  21.05.2015  №  946/6-дз-к,  947/6-дз-к,  948/6-дз-к,
949/6-дз-к, 950/6-дз-к, від 22.05.2015 № 952/6-дз-к, 955/6-дз-к, від 28.05.2015
№  957/6-дз-к,  958/6-дз-к,  960/6-дз-к,  961/6-дз-к,  від  02.06.2015 962/6-дз-к,
963/6-дз-к,  від  03.06.2015  №  965/6-дз-к,  966/6-дз-к,  967/6-дз-к,  968/6-дз-к
(додаються)  щодо  надання  матеріальної допомоги  громадянам  міста  та
підготовлений проект рішення міської ради.

Шутка В.В., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”),
оголосив  колективні депутатські запити депутатів  міської  ради
від  04.06.2015  №  971/6-дз-к,  972/6-дз-к,  973/6-дз-к,  974/6-дз-к,  977/6-дз-к,
978/6-дз-к,  979/6-дз-к (додаються)  щодо  надання  матеріальної  допомоги
громадянам міста.

Бабенко Н.В., депутат міської ради (депутатська фракція політичної
партії  “Всеукраїнське  об'єднання  “Батьківщина”),  оголосила колективний
депутатський  запит депутатів  міської  ради  від  04.06.2015  №  976/6-дз-к
(додається) щодо надання матеріальної допомоги громадянці міста.

Фомуляєв  А.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
єдність”),  оголосив  колективний  депутатський  запит  депутатів  міської
ради від  04.06.2015 №  975/6-дз-к  (додається)  щодо надання матеріальної
допомоги громадянці міста.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  озвучений проект  рішення  в  цілому

з  урахуванням  депутатських  запитів,  озвучених  депутатами  міської  ради
Шуткою  В.В.,  Бабенко  Н.В.,  Фомуляєвим  А.М.  Хто  за  дану  пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 58,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  № 4101  “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
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Марковський І.І.:
На  адресу  Кіровоградської  міської  ради  надійшов  колективний

депутатський запит депутатів міської ради. 

Зачитав  колективний  депутатський  запит  депутатів міської  ради
Слівнова  В.В.  та  Левченка  О.М. від  12.05.2015  №  945/6-дз-к (додається)
щодо виконання комплексу природоохоронних заходів.

Підготовлено  проект  рішення  з  порушеного питання,  яким
пропонується:

1.  Підтримати  колективний  депутатський  запит  депутатів
Кіровоградської  міської  ради  про  виконання  комплексу  природоохоронних
заходів.

2. Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства,
управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Кіровоградської міської ради опрацювати колективний депутатський запит та
підготувати  інформацію  про  виконання  даного  рішення  депутатам  міської
ради і управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань   житлово-комунального  господарства  та
енергозбереження,  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4102 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
На адресу Кіровоградської міської ради надійшов депутатський запит

депутата міської  ради  Стрижакова  А.О. щодо  скасування  додатка 2  до
рішення виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради від  07.05.2015
№ 274 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 17 квітня 2012 року № 290 “Про визначення
місць для здійснення сезонної торгівлі в місті Кіровограді”. 

Депутатом підготовлено проект рішення міської ради “Про скасування
додатка 2  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради
від  07.05.2015  №  274  “Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення
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виконавчого комітету  Кіровоградської  міської ради  від 17 квітня 2012 року
№  290  “Про  визначення  місць  для  здійснення  сезонної  торгівлі  в  місті
Кіровограді”.  Враховуючи,  що  депутат  підготував проект  рішення,
потрібно поставити на голосування пропозицію щодо включення питання до
порядку денного сесії.

Бабенко  Н.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  фракція
політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Шановні депутати!
Вважаю, що я повинна пояснити вам процедуру щодо визначення місць

для здійснення сезонної торгівлі в місті Кіровограді, щоб ви мали уявлення
про те, що відбувається. На жаль, зараз ця ситуація знаходиться в політичній
площині. 

Хочу нагадати вам, що 26 січня 2015 року відбулося останнє засідання
робочої групи щодо напрацювання проекту регуляторного акта – Положення
про  порядок  користування  окремими  конструктивними  елементами
благоустрою  комунальної  власності  міста  Кіровограда  під  розміщення
відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності. Ви
пам'ятаєте, що до складу робочої групи входили депутати міської ради, я, як
начальник  управління  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та  побутового
обслуговування населення, начальник юридичного управління міської  ради
Смаглюк М.О.

27 січня 2015 року під час засідання сорок шостої сесії  міської ради
депутат Стрижаков А.О. проінформував депутатський корпус про результати
роботи  робочої  групи.  Інформація  про  роботу  робочої  групи  була  взята
депутатами до відома. 

Статтею 5  Закону  України  “Про  засади  державної  регуляторної
політики  у  сфері  господарської  діяльності”  чітко  передбачений  механізм
здійснення  державної  регуляторної  політики.  Оскільки  цей  проект
Положення  мав  регуляторний  характер,  так  як  регулював  відносини  між
міською  владою  та  підприємцями,  він  повністю  підпадав  під  дію
вищезазначеного Закону. Згідно з цим Законом ми повинні були пройти всі
етапи  процедури:  включення  до  плану,  оприлюднення,  обговорення  та
отримання висновку. 

Відповідно  до  статті  25  Закону  України  “Про  засади  державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності” регуляторний акт не
може  бути  прийнятий  або  схвалений  органом  виконавчої  влади,  якщо  не
виконані всі зазначені умови: відсутній аналіз регуляторного впливу, проект
регуляторного акта не був оприлюднений, проект регуляторного акта не був
поданий на погодження в уповноважений орган, щодо проекту регуляторного
акта уповноваженим  органом  було  прийнято  рішення  про  відмову  в  його
погодженні.

Враховуючи  вимоги  Закону  України  “Про  засади  державної
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регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності”,  управлінням  по
сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення міської
ради,  як  розробником  даного  регуляторного  акта, в  змінах  до  Плану
діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних
актів  на  2015  рік,  затверджених  рішенням  міської  ради  від  24  лютого
2015 року № 3963, було передбачено затвердження Положення  про порядок
користування  окремими  конструктивними  елементами  благоустрою
комунальної  власності  міста  Кіровограда  під  розміщення відкритих  літніх
майданчиків для здійснення підприємницької діяльності. 

04 березня 2015 року проект регуляторного акта разом з додатками був
розміщений  на  офіційному  сайті  Кіровоградської  міської  ради  в  розділі
“Торгівля, Законодавча база, Проекти рішень”. 

06  березня  2015  року  даний  проект  регуляторного  акта з  аналізом
регуляторного впливу був опублікований  у віснику Кіровоградської міської
ради “Вечірня газета”.

13  березня  2015  року  повний  текст  проекту  Положення з  усіма
додатками  був  опублікований  у  віснику  Кіровоградської  міської  ради
“Вечірня  газета”.  З  цього  моменту  офіційно  розпочався  місячний  термін,
передбачений  чинним  законодавством  для  надходження  пропозицій  та
зауважень.

Крім  того,  проект  даного  регуляторного  акта разом з  додатками був
направлений для ознайомлення та надання пропозицій головам районних у
місті Кіровограді рад. 

У Ленінської районної у місті Кіровограді ради пропозиції щодо даного
проекту  рішення  були  відсутні.  Кіровською районною  у  місті  Кіровограді
радою  було  запропоновано  виключити  з  Переліку  місць  розташування
відкритих  літніх  майданчиків  без  прив'язки  до  стаціонарного  об'єкта
ресторанного господарства адресу по просп. Правди (біля Дендропарку).

На  жаль,  в  ході  обговорення  даного  проекту  регуляторного  акта
надійшла  пропозиція  лише  від  одного  депутата  – Онул  Л.А.  Від  інших
депутатів Кіровоградської міської ради пропозицій не надходило. 

18 березня 2015 року на розгляд постійної комісії міської ради з питань
торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, захисту прав
споживачів  та  цін  було  винесено  проект  рішення  міської  ради
“Про  затвердження  Положення  про  порядок  користування  окремими
конструктивними  елементами  благоустрою  комунальної  власності  міста
Кіровограда  під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення
підприємницької  діяльності”.  Відповідно  до  пропозиції  депутата
Стрижакова А.О. у протоколі постійної комісії № 44 від 18 березня 2015 року
зазначена рекомендація  винести на розгляд постійної комісії міської ради з
питань  торгівлі,  побутового  обслуговування,  громадського  харчування,
захисту  прав  споживачів  та  цін  проект  рішення  “Про  затвердження
Положення  про  порядок  користування  окремими  конструктивними
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елементами  благоустрою  комунальної  власності  міста  Кіровограда  під
розміщення відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення  підприємницької
діяльності”  після погодження  виконавчим  комітетом  міської  ради. Комісія
вирішила  рекомендувати  управлінню  по  сприянню  розвитку  торгівлі  та
побутового  населення  Кіровоградської  міської  ради  на  наступне  засідання
комісії  з  питань  торгівлі,  побутового  обслуговування,  громадського
харчування, захисту прав споживачів та цін надати на розгляд членам комісії
проект  рішення,  погоджений  виконавчим  комітетом  міської  ради,  “Про
затвердження  Положення  про  порядок  користування  окремими
конструктивними  елементами  благоустрою  комунальної  власності  міста
Кіровограда  під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення
підприємницької діяльності” та перелік місць розташування відкритих літніх
майданчиків  без  прив'язки  до  стаціонарного  об'єкта  ресторанного
господарства.

Після  такого  рішення  профільної  постійної  комісії  проект
регуляторного  акта  23  березня  2015  року  був  винесений  на  розгляд
виконавчого комітету міської ради.

Марковський І.І.: 
Тобто  проект  рішення  був  погоджений  постійною  комісією  та  за

рекомендацією  комісії  винесений  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської
ради. 

Бабенко Н.В.:
Я можу надати завірену копію протоколу комісії, який був підписаний

головою комісії Стрижаковим А.О.
Ми  двічі  направляли  проект  Положення  на  погодження  до

територіального  відділення  Антимонопольного  комітету  України  та
відповідно  до отриманих зауважень внесли зміни.  Доопрацьований проект
Положення було погоджено територіальним відділенням Антимонопольного
комітету  України.  Після  місячного  терміну  узагальнень  та  обговорень  ми
направили  проект  рішення  “Про  затвердження  Положення  про  порядок
користування  окремими  конструктивними  елементами  благоустрою
комунальної  власності  міста  Кіровограда  під  розміщення відкритих  літніх
майданчиків  для  здійснення  підприємницької  діяльності”  до  державної
регуляторної  служби  України.  На  жаль,  державна  регуляторна  служба
України  не  погодила  даний проект  рішення  у зв'язку з  тим,  що  він  не
відповідає Закону України “Про засади державної  регуляторної  політики у
сфері господарської діяльності”.  Тому винести його на розгляд міської ради
ми не могли. 

Якщо  у  депутатів  є  сумніви  щодо  даного  питання,  то  начальник
юридичного управління міської ради може підтвердити чи спростувати мої
слова. 
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Згідно зі  статтею 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” до повноважень саме виконавчого комітету міської ради відноситься
питання  щодо  регулювання  відносин  з  підприємцями,  в  тому  числі  щодо
здійснення  сезонної торгівлі.  Рішенням виконавчого комітету було внесено
зміни  та  доповнення  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської  ради  від  17  квітня  2012  року  №  290  “Про  визначення  місць  для
здійснення сезонної торгівлі  в  місті  Кіровограді”,  які  стосуються  двадцяти
шести місць дислокації літніх майданчиків.  До дев'ятнадцятого пункту  – це
землі комунальної власності, на які немає договору оренди. З дев'ятнадцятого
пункту  – стосовно  підприємців,  які  здійснюють  торгівлю,  тобто
підприємницьку діяльність, яка не відноситься до підприємств ресторанного
господарства.

Левченко  О.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Відповідальне Самоврядування”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановна Наталіє Володимирівно!
У мене є запитання. Я проживаю за адресою по вул. Кропивницького, 4.

В пункті 4 Переліку місць розташування відкритих літніх майданчиків без
прив'язки  до  стаціонарного  об'єкта  ресторанного  господарства  вказана
адреса: вул. Кропивницького (напроти будинку № 4). Навпроти зазначеного
будинку є зелені насадження, фруктові дерева, там граються діти.  Це може
підтвердити депутат Краснова Л.С.  Я не розумію, як там можна встановити
намет?

Бабенко Н.М.:
Там нічого не розташовано. Не надходило пропозицій щодо вказаної

адреси. 

Левченко О.М.:
Але ця адреса вказана у Переліку місць розташування відкритих літніх

майданчиків  без  прив'язки  до  стаціонарного  об'єкта  ресторанного
господарства.

Бабенко Н.М.:
Шановні депутати!
Хочу  зауважити,  що  Перелік  формувався  на  основі  рішень  минулих

років і  пропозицій,  які  надходили. Адреси у  Переліку місць розташування
відкритих  літніх  майданчиків  без  прив'язки  до  стаціонарного
об'єкта  ресторанного  господарства  визначалися  відповідно  до
рішень 2011-2014 років. 
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Краснова  Л.С.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Відповідальне Самоврядування”):

Шановні депутати!
Я хочу підтримати депутата Левченка О.М. в тому, що невідомо звідки

взялися адреси у Переліку. Але ми проживаємо на цій вулиці. Навпроти через
дорогу знаходиться базар, поруч з яким розташовано чотири таких же літніх
майданчики. Людям  мало?  Чому  треба  зрізати  сад?  Там  розташований
дитячий майданчик.  Прямо у дворі розташований дитячий садочок. Давайте
ще прямо поруч із садочком поставимо пивний намет.

Бабенко Н.М.:
Шановні депутати!
Надходили  пропозиції  щодо  місць  розташування  відкритих  літніх

майданчиків.  На жаль,  в  ході  обговорення цього питання від  депутатів  не
надходило пропозицій чи зауважень щодо виключення чи включення тієї чи
іншої адреси. 

Марковський І.І.:
Там немає намету чи є?

Бабенко Н.М.:
Де саме?

Краснова Л.С.:
У  переліку  місць  розташування  відкритих  літніх  майданчиків  без

прив'язки  до  стаціонарного  об'єкта  ресторанного  господарства  пунктом  4
визначена адреса: вул. Кропивницького (напроти будинку № 4).

Бабенко Н.М.:
Його немає. Ми не віддавали цього місця. 

Краснова Л.С.:
Навіщо тоді його вказувати?

Бабенко Н.М.:
Ви мене не почули. Надходили пропозиції.

Марковський І.І.:
Давайте ми не будемо з'ясовувати стосунки. Пропоную не розміщувати

намету  за  цією  адресою.  Депутати  ставлять  питання.  Там  немає  намету?
Значить його там і не повинно бути.

Я хочу зауважити, що аналогічне питання  щодо скасування додатка 2
до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 07.05.2015
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№  274  виносить  на  розгляд  міської  ради  депутатська  група  “За  єдність”.
Пропоную об'єднати їх в одне питання. 

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Добрый день всем присутствующим!
Я хотел бы сейчас расставить правильные акценты и объяснить то, что

происходит. В прошлом году тоже стояли летние площадки. Но управление
торговли и городская власть  тогда  говорили о том, что разрешение им дали
предшественники.  Если  это  так,  то  в  этом  году  таких  палаток  быть  не
должно. Действительно, нашей рабочей группой разрабатывался документ, с
помощью которого городской бюджет наполнялся бы финансами, который бы
регулировал размещение архитипа, прозрачные, что самое главное, правила
установки летних площадок  – достаточно сложный механизм.  По  каким-то
техническим причинам его не приняли. Мы сейчас никого не виним. Но у
меня  есть  вопрос.  Зачем  выносить  на  рассмотрение  исполнительного
комитета новый проект решения со списком из двадцати шести палаток? 

Да, действительно, еще в марте на рассмотрение постоянной комиссии
подавался список мест размещения открытых летних площадок. Это указано
в протоколе от 18.03.2015 № 44, как об этом говорила Наталья Владимировна.
Но, тогда комиссия единогласно приняла решение перейти к рассмотрению
этого  вопроса  (о  26  палатках)  только  после  того,  как  исполнительным
комитетом  и  городским  советом  будет  утверждено  положение  о  порядке
размещения  летних палаток. Я считаю самой плохой ситуацией ту, которую
нельзя исправить. Поэтому я и подал депутатский запрос. Коль этот вопрос
достиг  такого  широкого  общественного  резонанса,  я  предлагаю  отменить
дополнение 2 к решению исполкома в контексте размещения пивных палаток,
потому что  от  их  работы нет  ни одной копейки поступления  в  городской
бюджет, нет никаких правил регулирования эстетического вида этих палаток.
Или  эти  палатки  должны  соответствовать  определенным  правилам  с
насыщением бюджета, или их вообще не должно быть. 

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Артеме Олеговичу!
Наталія  Володимирівна  говорила  про  те,  що  постійною  комісією

міської  ради  з  питань торгівлі,  побутового  обслуговування,  громадського
харчування, захисту прав споживачів та цін  було прийнято рішення про те,
що його можна вносити на розгляд виконавчого комітету. Ви підтвердили це.

Тепер Ви говорите про те, що цього не було. Ви можете якось вирішити
питання між виконавчим комітетом і постійною комісією і дійти згоди, було
це рішення чи його не було. Ви ж його підписували. 

Стрижаков А.О.:
Наталия Владимировна!
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Вы можете зачитать решение комиссии?  

Марковський І.І.:
Артеме Олеговичу!
У вас є рішення профільної комісії про погодження проекту рішення,

який  Ви  зараз  пропонуєте  підтримати?  Комісія  приймала  рішення,  щоб
скасувати додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 07.05.2015 № 274.

Стрижаков А.О.:
Комиссия не принимает таких решений.

Марковський І.І.:
Як не приймає? Постійні комісії  погоджують проекти рішень міської

ради. 

Стрижаков А.О.:
Я  сперва  отвечу  на  вопрос  депутата  Михальонка  С.А.  Комиссия  не

принимала никакого решения. Нет положительного ответа. Но было принято
решение  вернуться  к рассмотрению  проекта  решения  относительно
дополнения  2  только  после  утверждения  исполнительным  комитетом
Положения о порядке пользования отдельными конструктивными элементами
благоустройства  коммунальной  собственности  города  Кировограда  под
размещение  открытых  летних  площадок  для  проведения
предпринимательской деятельности. 

Бабенко Н.В.:
Шановні присутні!
На  офіційному  сайті  Кіровоградської  міської  ради  ви  можете

ознайомитися з пунктом 1 питання 4 протоколу № 44 постійної комісії міської
ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування,
захисту прав споживачів та цін.

Стрижаков А.О.:
Ви можете зачитати його?

Бабенко Н.В.:
Комісія  вирішила  рекомендувати управлінню  по  сприянню  розвитку

торгівлі та побутового населення Кіровоградської міської ради на наступне
засідання комісії з питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського
харчування, захисту прав споживачів та цін надати на розгляд членам комісії
проект  рішення,  погоджений  виконавчим  комітетом  міської  ради,  “Про
затвердження  Положення  про  порядок  користування  окремими
конструктивними  елементами  благоустрою  комунальної  власності  міста
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Кіровограда  під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення
підприємницької діяльності” та перелік місць розташування відкритих літніх
майданчиків  без  прив'язки  до  стаціонарного  об'єкта  ресторанного
господарства.

Стрижаков А.О.:
Речь  идет  о  согласованном  проекте  решения  Кировоградского

городского  совета.  Я  не  хотел  бы,  чтобы  мое  выступление  переходило  в
неконструктивную дискуссию. Но властью в средствах массовой информации
и при личном контакте с депутатами информировалось, что список палаток в
количестве  двадцати  шести  штук  будет  утверждаться  исключительно
депутатами на сессии Кировоградского городского совета.  Чего сделано не
было. Сроки не соблюдались. В течение полтора суток  проект решения был
вынесен на рассмотрение исполнительного комитета горсовета и “втихаря”
был принят.  Депутаты Кировоградского городского совета,  которые имеют
законное право отменить принятое решение, не видели этого решения. Если
вопрос  создает  общественный  резонанс,  то  я  предлагаю  проголосовать  и
отменить принятое решение. Спасибо.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Я повинен зауважити, що це виключно політичне питання. Галас, який

здійнявся  навколо  встановлення  наметів,  піднімає  депутат  Шамардін  О.С.
спільно зі своєю депутатською групою та депутат Стрижаков А.О. 

Щодо деяких з  наметів дійсно є  питання,  які  необхідно вирішувати.
Тільки  протягом  вихідних  без  дозволу  було  встановлено  чотири  малих
архітектурних форми, які відповідно до рішення виконкому необхідно знести.
Там будуть торгувати тютюном, алкоголем. А тепер скажіть, що краще: намет
з пивом чи ваші особисті інтереси?

На мою думку, ви ці питання лобіюєте. 
По-друге! Артеме Олеговичу!
Ви своїми “верблюдами” ночами лякаєте  кіровоградців.  У Вас немає

ліцензії  ні  на  одну  рекламу,  але  Ви  успішно  працюєте  в  місті.  Давайте
виведемо це питання з політичної площини  і перейдемо до конструктивної
роботи.

Враховуючи  пропозиції  депутатів  Стрижакова  А.О.  та
Шамардіна  О.С.,  пропоную  включити  до  порядку  денного  питання  “Про
скасування  додатка  2  до  рішення  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської ради від 07 травня 2015 року № 274”. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати. 
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Результати голосування:
“за” – 25,

“проти” – 3,
“утримались” – 5,

“не голосували” – 29.
Не прийнято.

На вимогу голови депутатської групи “За єдність” у Кіровоградській
міській раді шостого скликання Шамардіна О.С. на інформаційному табло
електронної  системи  “Рада-В”  висвітлено  результати  голосування  по
фракціям:

Назва фракції,
групи

За Проти Утри-
мались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

5 0 1 6 12

ВО “Батьківщина” 2 3 2 5 12

“УДАР” 3 0 0 2 5

“Рідний Кіровоград” 1 0 1 4 6

“Громадський
актив”

3 0 0 5 8

“За єдність” 6 0 0 0 6

Позафракційні 5 0 1 7 13

Шамардін О.С.,  депутат міської  ради (голова депутатської  групи
“За єдність”):

Депутатам  не  было  понятно,  какое  предложение  ставится  на
голосование? По какому депутатскому запросу мы голосовали?

Марковський І.І.:
Олександре Сергійовичу!
Я  чітко пояснив депутатам,  що на голосування ставиться пропозиція

щодо  включення  до  порядку  денного  сорок  восьмої  сесії  міської  ради
питання,  порушеного  депутатом  Стрижаковим  А.О.  і  Вами,  а  саме
“Про скасування додатка 2 до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 07 травня 2015 року № 274”.

Шамардін О.С.:
Іване Івановичу!
У депутатському запиті порушено питання щодо протоколу земельної
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комісії  міської  ради,  а  саме,  на підставі  яких документів  встановлювалися
пивні намети.

Марковський І.І.:
Для мене все зрозуміло. Вносьте свою пропозицію як депутат.

Шамардін О.С.:
Я вношу пропозицію повернутися до голосування, тому що депутати не

зрозуміли, за що вони голосували.

Марковський І.І.:
Хто за те, щоб повернутися до голосування за попередню пропозицію,

прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 24,

“утримались” – 3,
“проти” – 4,

“не голосували” – 29.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
На адресу Кіровоградської міської ради надійшов депутатський запит

депутата міської ради Краснокутського О.В. 

Зачитав  депутатський  запит  депутата  міської  ради
Краснокутського О.В. від 03.06.2015 № 969/6-дз (додається) щодо ремонту
покрівлі.

Підготовлено  проект  рішення  з  порушеного питання,  яким
пропонується:

1.  Підтримати  депутатський  запит  депутата Кіровоградської  міської
ради Краснокутського О.В. про ремонт покрівлі.

2. Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства
Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та підготувати
інформацію  про  виконання  даного  рішення  депутату міської  ради
Краснокутському  О.В.  і  управлінню  апарату  Кіровоградської  міської  ради
в місячний термін.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань   житлово-комунального  господарства  та
енергозбереження,  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.
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Хто за те, щоб прийняти  озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4103 “Про  депутатський  запит  депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  звернення  депутатів  Кіровоградської  міської  ради  щодо  зниження
тарифів на комунальні послуги”.  Проект рішення за реєстраційним № 4353.
З даного питання доповім я.

Шановні колеги!
На численних зустрічах та у листах мешканці міста звертаються до нас

щодо надмірно високих та непідйомних тарифів, які встановлено населенню
на  теплопостачання,  електроенергію  та  газ.  У  зв'язку  з  тим,  що  розмір
тарифів встановлює НКРЕКП, нами підготовлено проект рішення і звернення
до  Кабінету  Міністрів  України.  Текст  звернення  депутатам  роздано.
Є необхідність його зачитувати? Немає. 

Волков І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Шановні колеги!
Вчора  на  погоджувальній  нараді  ми  обговорювали,  що  зазначене

питання буде включено до порядку денного сорок восьмої сесії міської ради.
Депутатська група “Трудовий актив Кіровограда” готова підтримати даний
проект рішення. 

Разом з  тим,  Іване Івановичу,  у  нас  є  наступне прохання.  Звернення
депутатів  Кіровоградської  міської  ради  щодо  зниження  тарифів  на
комунальні послуги  було роздано депутатам перед початком засідання сесії.
Просимо  вас  розглянути  даний  проект  рішення  через  певну  паузу,  щоб
депутати мали змогу ознайомитися з текстом звернення. 

Марковський І.І.:
Після розгляду загальних питань? Так?

Волков І.В.:
Трохи пізніше, через паузу, щоб депутати мали змогу ознайомитися з
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текстом  звернення.  Ми  звертаємося  до  Кабінету  Міністрів  України,  тому
кожне речення і кожне слово у зверненні має бути вивчено. 

Мамедов В.З.о., депутат міської ради (позафракційний):
Жители города неоднократно устраивали протесты против политики в

сфере  ЖКХ.  Также  жители  были  возмущены  действиями  депутатов
Кировоградского областного совета, которые 28 мая 2015 года не поддержали
аналогичное решение. 

Прошу депутатов горсовета обратиться  к депутатам Кировоградского
областного  совета  с  просьбой  поддержать  аналогичное  обращение  к
Кабинету Министров Украины. 

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановні колеги!
Депутатська група “Рідний Кіровоград” підтримує звернення депутатів

Кіровоградської міської ради щодо зниження тарифів на комунальні послуги.
Сьогодні  перед початком сесії  я  спілкувався з мітингуючими. Вони дійсно
праві. Я згадую 1999 рік.  Тоді більше п'яти тисяч осіб стояли перед стінами
міської ради, коли виконавчий комітет та міська рада приймали рішення щодо
затвердження  тарифів.  На  жаль,  багато  людей  і  сьогодні  вважає,  що  це
недопрацювання міської ради, що це міська рада затверджує тарифи. Тому у
депутатської групи “Рідний Кіровоград” є пропозиція через засоби масової
інформації  доносити  до  мешканців  міста  інформацію  про  те,  хто  ж  таки
приймає  рішення  щодо  затвердження  тарифів.  Нехай  прес-служба  міської
ради оприлюднить роз'яснення Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради про те, як затверджуються тарифи. Необхідно, щоб
люди  знали,  що  не  депутати  міської  ради  приймають  рішення  щодо
затвердження тарифів. Треба інформувати людей.

Марковський І.І.:
Приймається.  Ми  можемо  звернутися  до  представників  преси  та

засобів масової інформації,  щоб вони висвітлили питання, які  ми сьогодні
будемо розглядати. 

Надійшла  пропозиція  розглянути  питання  “Про  звернення  депутатів
Кіровоградської міської ради щодо зниження тарифів на комунальні послуги”
(проект рішення за реєстраційним № 4353) після розгляду  зальних питань,
включених до порядку денного сесії. Немає заперечень? Немає. 

Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
“Про  поновлення  на  посаді  Перевозника  А.В.”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4350. З даного питання доповім я.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 8,

“проти” – 12,
“утримались” – 6,

“не голосували” – 35.
Не прийнято.

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:

Назва фракції,
групи

За Проти Утри-
мались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

1 3 2 6 12

ВО “Батьківщина” 1 5 2 3 11

“УДАР” 0 0 0 5 5

“Рідний Кіровоград” 0 1 0 5 6

“Громадський
актив”

0 0 0 8 8

“За єдність” 5 0 0 1 6

Позафракційні 1 3 2 7 13

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про створення тимчасової контрольної комісії з перевірки обґрунтованості
норм споживання  теплової енергії на опалення у місті Кіровограді”. Проект
рішення без реєстраційного номера. Доповідає Топчій П.С. – депутат міської
ради.

Топчій  П.С.,  депутат  міської  ради  (голова  депутатської  фракції
політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Шановні депутати!
Шановні присутні!
Хотів би повідомити всім про те, що з 08 травня 2015 року був значно

підвищений  тариф  на  централізоване  опалення.  Так  для  комунального
підприємства “Теплоенергетик” тариф складає 19,92 грн за квадратний метр
(попередній  розмір  тарифу  – 11,66  грн),  для  дочірнього  підприємства



21

“Кіровоградтепло”  тариф  затверджений  в  розмірі  18,30  грн  (попередній
розмір тарифу – 11,02 грн). Тобто на даний час ми маємо зростання тарифу на
централізоване  опалення  майже  вдвічі.  Тарифи  затверджує  Національна
комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  в  сферах енергетики  та
комунальних послуг. Чи можемо ми з вами, шановні колеги, відкоригувати
цей тариф? Єдиний можливий напрямок  – переглянути норми споживання.
Вони затверджені ще у 2010 році і складають відповідно: 

для КП “Теплоенергетик” – 0,03 Гкал на 1 кв. м;
для ДП “Кіровоградтепло” – 0,0247 Гкал на 1 кв. м.
Ми не спеціалісти в цьому питанні. Але для порівняння я можу назвати

норми,  які  встановлені  в  Якутії,  яка знаходиться в межах північного кола.
Так ось в Якутії ця норма становить 0,0273  Гкал  на 1 кв. м.  Тобто в місті
Кіровограді встановлені майже ті ж самі норми споживання теплової енергії,
як і в Якутії. Але ми знаємо, що наші міста знаходяться в різних кліматичних
зонах.  Підтвердженням  того,  що  норматив  забезпечення  тепла  є  можливо
необґрунтованим, є показники домових засобів обліку теплової енергії. Іноді
тариф на тепло вдвічі менший в тих будинках,  які обладнані лічильниками,
ніж в тих, які здійснюють оплату за нормою. Підсумовуючи вищевикладене,
фракція політичної партії “Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина” просить
вас  підтримати  проект  рішення  “Про  створення  тимчасової  контрольної
комісії  з  перевірки  обґрунтованості  норм  споживання  теплової  енергії  на
опалення  у  місті  Кіровограді”.  Вчора  під  час  засідання  погоджувальної
наради від кожної депутатської фракції та групи були надані пропозиції щодо
складу вищезазначеної комісії. Дякую вам за увагу.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Даним проектом рішення пропонується включити до складу тимчасової

контрольної  комісії  з  питань перевірки  обґрунтованості  норм  споживання
теплової енергії на опалення у місті Кіровограді депутатів міської ради:

Топчія Павла Сергійовича;
Ксеніча Віктора Миколайовича;
Онул Ларису Анатоліївну;
Осетрова Геннадія Івановича;
Полонського Ігоря Олеговича;
Розгачова Романа Олександровича.
Є ще пропозиції щодо складу комісії?

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Прошу включити до складу комісії Михальонка Сергія Анатолійовича. 
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Хох Д.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  фракція  Політичної
партії “УДАР Віталія Кличка”):

Прошу включити до складу комісії Хоха Дмитра Віталійовича. 

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Шановні колеги!
Є  пропозиція  включити  до  складу  тимчасової  контрольної  комісії  з

питань  перевірки  обґрунтованості  норм  споживання  теплової  енергії  на
опалення  у  місті  Кіровограді  представників  громадських  організацій  за
згодою.

Топчій П.С.:
Мова іде про створення депутатської  тимчасової  контрольної комісії.

До її  складу мають входити виключно депутати. Звісно, що до роботи цієї
комісії  будуть  залучатися  представники  теплоенергетичних  підприємств,
громадських організацій та, у разі необхідності, політичних партій. 

Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням

пропозицій депутатів Михальонка С.А. та Хоха Д.В., а саме обрати до складу
тимчасової  контрольної  комісії  з  питань перевірки  обґрунтованості  норм
споживання  теплової  енергії  на  опалення  у  місті  Кіровограді  депутатів
міської ради:

голова комісії Топчій Павло Сергійович;
члени комісії:

Ксеніч Віктор Миколайович;
Михальонок Сергій Анатолійович;
Онул Лариса Анатоліївна;
Осетров Геннадій Іванович;
Полонський Ігор Олегович;
Розгачов Роман Олександрович;
Хох Дмитро Віталійович.

Немає заперечень? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 60,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 4104 “Про створення тимчасової контрольної
комісії  з  питань  перевірки обґрунтованості  норм споживання теплової
енергії на опалення у місті Кіровограді” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  енергозбереження  та  енергоефективності
м.  Кіровограда  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4260
(доопрацьований).  Доповідає  Пузакова  А.А. – заступник  начальника
управління економіки міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4105  “Про  затвердження  Програми
енергозбереження  та  енергоефективності  м.  Кіровограда  на  2015  рік”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Плану  діяльності  Кіровоградської
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік”. Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4342.  Доповідає  Пузакова  А.А. – заступник
начальника управління економіки міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 59,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення №  4106  “Про внесення змін  та  доповнень до
Плану  діяльності  Кіровоградської  міської  ради  з  підготовки  проектів
регуляторних актів на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 15 липня 2014 року № 3243 “Про підтримку участі ДП “Кіровоградтепло”
ТОВ  “ЦНТІ  УНГА”  у  проекті  “Підвищення  енергоефективності  у  секторі
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централізованого  теплопостачання  України”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  4143.  Доповідає  Пузакова  А.А. – заступник  начальника
управління економіки міської ради.

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Яким чином буде здійснюватися співфінансування міською радою? Це

близько 500 млн грн. 

Пузакова  А.А.,  заступник  начальника  управління  економіки
міської ради:

Дане  питання  не  передбачає  співфінансування  з  міського  бюджету.
Будуть використовуватись кредитні кошти Міжнародного банку реконструкції
та розвитку, які надаються на час реалізації проекту.  

Ми  надавали  пропозиції  до  Міністерства  регіонального  розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України  щодо внесення
змін  до  договору  субкредитування  в  частині  несення  відповідальності  за
повернення цього кредиту. Але наші пропозиції не були враховані. Чому ми
повторно  виносимо  даний  проект  рішення  на  розгляд  сесії?  Тому  що  з
Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України  надійшов черговий лист з проханням до міської ради
розглянути  повторно  дане  питання.  В  разі,  якщо  дане  питання  не  буде
підтримано  і  договір  субкредитування  не  буде  підписано,
ДП  “Кіровоградтепло”  ТОВ  “ЦНТІ  УНГА”  буде  виключено  з  переліку
підприємств, які беруть участь у проекті. 

Михальонок С.А.:
Яка відповідальність покладається на міську раду в разі, якщо кошти не

будуть повернуті? Чим ми будемо розраховуватися?

Пузакова А.А.:
Згідно з умовами договору заставою є цілісний майновий комплекс. 

Михальонок С.А.:
Тобто  ми  віддаємо  власний  цілісний  майновий  комплекс,  щоб

ДП “Кіровоградтепло”  ТОВ “ЦНТІ  УНГА”  використало  кошти і  не несло
відповідальності за їх повернення?

Пузакова А.А.:
Я не можу стверджувати, що ми віддамо весь майновий комплекс, тому

що  не  знаю,  як  підприємство  буде  розраховуватись  по  кредиту.  Але
відповідальність ми несемо. 



25

Михальонок С.А.:
Тобто  ми  ніяким  чином  не  беремо  участі  у  цьому  кредиті. Єдина

відповідальність міської ради – майно територіальної громади.

Пузакова А.А.:
Ми  будемо  погоджувати  проект,  відповідно  до  якого  будуть

використовуватися кошти, але за повернення кредиту несе відповідальність
підприємство та міська рада в тому числі. 

Кролевець  А.В.,  депутат  міської  ради  (співголова  групи
“Відповідальне Самоврядування”):

Шановні колеги!
Є  дуже  просте  рішення  цього  питання.  Вважаю,  що  потрібно

запропонувати  цьому  підприємству  звернутися  до  державного  чи  іншого
банку  для  того,  щоб  вони поручилися  за  цей  кредит  перед  Міжнародним
банком реконструкції  та розвитку.  Тоді  проблем не буде.  Це індивідуальна
комерційна  діяльність.  Міська  рада  не  може  нести  відповідальність  за
діяльність, яку здійснює приватне підприємство, яке сьогодні “паразитує” на
майні територіальної  громади.  Ми  відшкодовуємо  їм  орендну  плату  за
користування  ЦМК,  звільняємо  від  сплати  за  землю та  інше.  Ми  і  так
підтримуємо це підприємство в повному обсязі. Тому нехай воно займається
своєю комерційною діяльністю і отримує гарантії в комерційних банках. 

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Я просил бы выйти к микрофону представителя ДП “Кировоградтепло”
ООО “ЦНТИ УНГА”.

Марковський І.І.:
Запрошую до трибуни  Тарана А.В.,  виконуючого обов'язки директора

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”.

Табалов С.М.:
Первый  вопрос  о  разнице  в  тарифах  на  услуги  по  теплоснабжению

между  коммунальным  предприятием  “Теплоэнергетик”  и
ДП “Кировоградтепло” ООО “ЦНТИ УНГА”.

Таран  А.В.,  виконуючий  обов’язки директора
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”:

Стоимость 1 Гкал и 1 кв. м дешевле, чем у КП “Теплоэнергетик”. 

Табалов С.М.:
На сколько?
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Таран А.В.:
Около 10 %.

Табалов С.М.:
Какое сравнительно качество тепла, которое предоставляете?

Таран А.В.:
В данном случае нельзя сравнивать качество предоставляемых услуг,

но жалобы от населения в этом году поступали в минимальном количестве.
Это были единичные случаи. 

Табалов С.М.:
Сколько было порывов за прошлый отопительный период?

Таран А.В.:
В  течение  прошлого  отопительного  периода  произошло  63  порыва.

Во время испытаний было выявлено 60 повреждений, которые мы устраним в
летний  период.  У  предприятия  КП  “Теплоэнергетик”  в  течение  того  же
периода было на много больше порывов – около 400. 

Табалов С.М.:
В случае принятия положительного решения по данному вопросу, как

будет погашаться тело кредита и процентная ставка? 

Таран А.В.:
В случае принятия положительного решения, возвращение кредита и

процентов по кредиту предприятием будет производиться за счет реализации
средств, которые будут вложены и освободившихся средств во время работы
по  кредиту.  Когда  будут  выполнены  работы  по  модернизации  и
реконструкции, мы сможем сэкономить 6,725 млн куб. м газа в год – 19,5 %
по  потреблению  газа.  Также  затраты  электроэнергии  будут  уменьшены
приблизительно на  3,626 млн кВт в год  – 33%.  Экономия по воде будет в
размере 56,3 тыс. куб м в год – 20 %. 

Табалов С.М.:
В аренде предприятия целостный имущественный комплекс находится

около восьми лет.  

Таран А.В.:
Десять лет.

Табалов С.М.:
Сколько  котельных коммунального  предприятия  было  закрыто  и
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построено новых миникотельных? В каких микрорайонах? И какой это дало
эффект?

Таран А.В.:
Нами  в  прошлом  году  была  полностью  закрыта  одна  котельная

“Школьная”. Она была очень энергоемкая. В этом сезоне мы проработали на
новой блочно-модульной котельной и сэкономили около 40 % газа. 

Табалов С.М.:
Как будет происходить выделение денег на модернизацию и развитие

инфраструктуры  по  условиям  договора  кредитования?  Какие  риски  могут
возникнуть  в  связи  с  этим?  Каким  образом  предприятие будет  проводить
тендера на произведение этих работ? 

Вчера  депутаты  говорили  мне  о  том,  что  я  лоббирую  этот  вопрос.
Тендера  будут  проходить  непрозрачно  и  я  с  Вами  будем  зарабатывать
какие-то  деньги.  Я  не  буду  озвучивать  фамилию  коллеги,  но  такое
предположение вчера прозвучало. 

Поэтому я прошу Вас озвучить, какими траншами будет происходить
поступление средств, их погашение и как будут проводиться тендера?

Таран А.В.:
Прохождение  денег  будет  происходить  в  первую  очередь  через

структуры,  которые  контролируются  Мировым банком.  Будет  создана
специальная  комиссия,  которая  проходит  обучение  в  специальных
учреждениях,  потому  что  законодательная  база  относительно  работы
комиссии  отличается  от  тех  тендеров,  которые  проводятся  у  нас.  Лишняя
копейка никуда не уйдет. Я могу вас в этом уверить. Наши специалисты уже
проходят обучение. 

Табалов С.М.:
Какими траншами будут проходить средства?

Таран А.В.:
Общая сума кредитных средств равна 29,7 млн дол. 

Табалов С.М.:
На какой период? 

Таран А.В.:
Эти средства будут получены сразу, но использовать их можно будет в

течение 20 лет. Первые 5 лет – льготный период по Мировому банку, 10 лет –
по  Фонду  чистых  технологий.  Установлена  очень  низкая  процентная
ставка по Мировому банку – 0,76 % годовых и разовая комиссия – 0,45 %. 
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Кролевець А.В.:
У меня есть вопрос, который касается моего избирательного участка.

Вы  говорили  о  том,  что  предприятием  была  открыта  одна  энергоемкая
котельная в микрорайоне  “Школьный”,  которая  обеспечивала
теплоснабжение  в  определенной  части  поселка  Горного  в  том  числе.  Вы
сказали о том, что эффективность увеличилась на 40 %. Вы начали экономить
электричество,  газ,  воду  и  т.  д.  Отразилось  ли это  в  размере  тарифа?  Вы
снизили тариф для населения хотя бы на 10-15 %?

Таран А.В.:
Как уже сегодня отмечалось, тарифы утверждаем не мы. Мы подаем

документы в НКРЭКУ. Комиссия общитывает тариф по итогам каждого года.
Это ее прерогатива. Комиссией устанавливаются нормативы и тарифы. 

Кролевець А.В.:
Я понимаю это. Сейчас проблема заключается в следующем. Сегодня

Вы просите представителей общественности поручиться за кредит. В то же
время,  улучшение  энергоэффективности  предприятия  не  отразилось  на
тарифной  политике  для  населения.  Тогда  у  меня,  как  у  жителя  города
Кировограда,  возникает  вопрос.  А  зачем  мне  это  надо?  Для  того,  чтобы
руководство предприятия зарабатывало больше денег и брало кредиты под
залог общественной собственности? 

Вы  должны  дать  какие-то  гарантии  кировоградцам:  сказать,  что
предприятие  реконструирует  котельные,  просчитает  эффективность,
гарантирует,  что  выйдет  с  расчетами  к НКРЭКУ для снижения
существующего тарифа на 15 %. Тогда можно понять,  почему Вы пришли
сюда, и объяснить кировоградцам, зачем это нужно. В противном случае, Вам
нужно сделать свой бизнес более эффективным и зарабатывать больше денег. 

Воленшчак Н.А.,  депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):

Ви  відчуваєте,  яке  напружене  обговорення  викликало  дане  питання
серед  депутатів.  Я вважаю,  що Ви,  як  представник підприємства,  напевне
знайомі з умовами договору про отримання кредиту. В розумінні української
ментальності, це звичне і  нормальне побоювання депутатського  корпусу,
тому  що  є  імовірність  втрати  комунального  майна.  Просто  ми  знайомі  з
ситуацією, коли орендарі комунальних підприємств беруть кредити в банках,
не розраховуються,  а потім залишають підприємства. В результаті ми маємо
непогашення  кредиту.  Завдяки  такій  ситуації  можлива  втрата  майна
територіальної громади міста. Якою інформацією Ви володієте стосовно умов
договору?  Сума кредиту  буде разово  виплачена  підприємству,  яке  орендує
цілісний  майновий  комплекс?  Це  буде  разова  операція  на  загальну  суму?
Будуть ці кошти знаходитися на рахунку підприємства? Або, можливо, є інші
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умови? Чи є можливість надходження кредитних коштів певними траншами?
На яких умовах надається наступний транш? Ці моменти є важливими для
розуміння ситуації. 

В  основному  буває  так,  що  підприємство  взяло  кредит  у  банку  і
лопнуло. Віддати кредит ми не можемо, але можемо втратити майно. Якщо є
така можливість, поясніть, будь ласка. 

Таран А.В.:
Я  не  могу  говорить  про  такие  тонкости,  но  сумма  поступит  вся.

Использование денег будет проходить под контролем специальной комиссии,
созданной на нашем предприятии,  в которую войдут и участники Мирового
банка. 

Онул Л.А., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії
“УДАР Віталія Кличка”):

У меня есть два вопроса к выступающему. Погашена ли задолженность
предыдущих лет за аренду собственности – по реструктуризации долга? Был
ли просчет размера тарифа для населения с учетом погашения тела кредита,
процентной ставки и курса валют по состоянию на сегодняшний день, также
с учетом риска, если курс доллара возрастет?

Таран А.В.:
В данной ситуации тариф не будет меняться в течение первых десяти

лет,  потому что срок окупаемости  проекта  может наступить по истечении
восьми с половиной лет. Долгосрочные проекты быстро не окупаются. Также
вы должны понимать, что оборудованию, которое находится у нас в аренде,
более  сорока  лет,  оно  не  надежное. С  подобной  ситуацией  сталкиваются
предприятия по всей Украине. В проекте принимают участие десять городов.
Кировоградцы  сами  должны  быть  заинтересованы  в  надежной  и
качественной  работе  предприятий  по  теплоснабжению.  Использование
оборудования, которое долго не модернизировалось, в течение длительного
периода может привести к негативным последствиям. 

Кролевець А.В.:
У меня есть предложение.  После того, что Вы рассказали депутатам,

я не буду голосовать за данный проект решения. Предлагаю не поддерживать
его.  Есть  другой  вариант.  Если  руководители  предприятия  продумают
социальный  договор  между предприятием и жителями города о  снижении
тарифа  после  реализации  проекта,  продумают  каждый  пункт  в  нем  и  на
основании экономии ресурсов в размере около 40 %  обратятся к  НКРЭКУ
о  снижении тарифа для  населения  на  15  %,  то  тогда  можно  вернуться  к
обсуждению этого вопроса. 

Поэтому есть два варианта решения этого вопроса. Первый вариант  –
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отправить  данный проект  решения  на  доработку.  Провести  общественные
слушания,  потому  что  это  очень  серьезный  вопрос,  который  касается
большей  части  жителей  города  Кировограда.  Если  социальный  договор
между  предприятием  и  кировоградцами  будет  заключен,  то  есть  шанс
получить  гарантию  от  городского  совета.  Если  нет,  то  тогда  идите  в
коммерческий банк.

Табалов С.М.:
Конечно  можно  перенести  рассмотрение  этого  вопроса,  провести

общественные слушания. Тепловым сетям города сорок лет. Если мы будем
дальше таким же образом подходить к решению этого вопроса,  тариф для
населения  будет  постоянно  умножаться  на  2,  3,  4.  Практически  все  сети
города Кировограда подлежат замене. Если этого не сделать сегодня, то это
может закончиться какой-то катастрофой. Тогда может повторится история,
как в городе Алчевске. С учетом того, что предприятие в течение десяти лет
вкладывало  средства  и  в  установку  новых  котелен,  и  в  реконструкцию,
реорганизацию.  Они не  пришли к  вам с  целью взять  кредитные деньги  и
убежать,  о  чем  говорит  их  десятилетняя  работа.  Я  предлагаю поддержать
данный проект решения. И в данный момент я лоббирую интересы жителей
города Кировограда. Спасибо. 

Хох  Д.В.,  депутат  міської ради  (фракція Політичної  партії
“УДАР Віталія Кличка”):

У меня складывается такое ощущение, что мы ходим по граблям и не
видим  те  шишки,  которые  набиваем.  Вот  предприятие  десять  лет  назад
подписало  договор  об  аренде  коммунальной  собственности  и  ничего  не
платит. Но когда подписывался договор аренды, оно обязывалось, что будет
платить за аренду коммунальной собственности. Десять лет назад ими был
подписан договор об аренде земли. Они не платят за землю и просят, чтоб их
освободили от арендной платы. Сейчас они обещают, что возьмут кредит под
залог  коммунального имущества  и  будут его  выплачивать.  А где  гарантия
того, что они будут платить? Десять лет назад они уже давали гарантии, но не
платят.  Сейчас  будет  то  же  самое.  Депутаты  говорят  о  том,  что  нужно
реставрировать сети. Все это хорошо. А не дешевле ли будет 40 % населения,
которые  пользуются  централизованным  отоплением,  перевести  на
автономное отопление?

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Ми вже вичерпали  час  для  обговорення  даного  питання.  Які  будуть

пропозиції?
Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану

пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 13,

“проти” – 15,
“утримались” – 12,

“не голосували” – 22.
Не прийнято.

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:

Назва фракції,
групи

За Проти Утри-
мались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

0 2 2 8 12

ВО “Батьківщина” 0 6 4 2 12

“УДАР” 0 3 1 1 5

“Рідний Кіровоград” 6 0 0 0 6

“Громадський
актив”

2 0 1 5 8

“За єдність” 5 0 1 0 6

Позафракційні 0 4 3 6 13

Марковський І.І.:
Надійшла інша пропозиція від депутата Кролевця А.В. Є необхідність

розглядати цю пропозицію? Немає. 
Шановні депутати!
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  затвердження  Програми  підтримання  постійної  мобілізаційної
готовності міста Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№  4337.  Доповідає  Коваленко  С.М.  – начальник  управління  з  питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
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Прийнято  рішення  №  4107  “Про  затвердження  Програми
підтримання  постійної  мобілізаційної  готовності  міста  Кіровограда  на
2015 рік” (додається).

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемый Иван Иванович!
Уважаемые депутаты!
Я еще раз просил бы вернуться к рассмотрению депутатских запросов.

В дополнение к моему депутатскому запросу я подготовил проект решения об
отмене мест дислокации пивных палаток. Проект решения был роздан всем
депутатам. 

На сколько я понял, в депутатском запросе депутата Шамардина А.С.
было совсем другое предложение. 

Шамардін  О.С.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“За єдність”):

Ми  хотіли,  щоб  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Васильченко С.С. прозвітував. 

Марковський І.І.:
Ми вже голосували щодо повернення до цього питання. 

Стрижаков А.О.:
Я не понимаю, зачем Иван Иванович объединил два абсолютно разных

вопроса в один.

Марковський І.І.:
Я  чітко  пояснив  депутатам,  що  депутатський  запит  депутата

Стрижакова А.О. та депутатський запит депутата Шамардіна О.С. стосуються
одно і того ж питання, а саме скасування додатка 2 до рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 07.05.2015 № 274 “Про внесення
змін та доповнень до рішення виконавчого комітету  Кіровоградської  міської
ради  від 17 квітня 2012 року № 290 “Про визначення місць для здійснення
сезонної торгівлі в місті Кіровограді”. Так?

Стрижаков А.О.:
Нет. Депутаты проголосовали и высказали свою позицию.

Марковський І.І.:
Депутати  не  підтримали  повернення  до  голосування.  Яка  наступна

Ваша пропозиція?



33

Стрижаков А.О.:
У  протоколі  №  46  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  торгівлі,

побутового  обслуговування,  громадського  харчування,  захисту  прав
споживачів та цін секретарю Кіровоградської міської ради Марковському І.І.
надана рекомендація  доручити  заступнику  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  Васильченку  С.С.  прозвітувати  перед
депутатами міської ради, на яких умовах та на яких законних підставах зараз
встановлені пивні намети в місті Кіровограді. 

Ви доручили йому підготувати звіт?
Також,  як  я зрозумів,  депутатський  запит  депутата  міської  ради

Шамардіна О.С. стосувався звіту заступника міського голови. 
Це були два абсолютно різні питання. 

Марковський І.І.:
Добре,  я  задовольню  Ваші  амбіції  і  поставлю  на  голосування

пропозицію  щодо  звіту  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Васильченка С.С.

Стрижаков А.О.:
Первый  депутатский  запрос  – отмена  дополнения  2  к  решению

исполнительного  комитета  относительно  пивных  палаток,  которые
заполонили наш город. 

Второй  депутатский  запрос  – заслушать  отчет  профильного
заместителя городского главы. 

Марковський І.І.:
Хочу пояснити, що лише вчора ввечері я отримав  копію колективного

депутатського запиту, який мав би розглядатися сьогодні на сесії. 
Щодо звіту заступника міського голови з питань діяльності виконавчих

органів  ради  Васильченка  С.С.  Для  підготовки  звіту  потрібен  час,  а  тому
запит доцільно було б відправити на опрацювання з розглядом цього питання
на  наступній  сесії.  Зазначу  лише,  що  Васильченко  С.С.  звітував  перед
депутатами в цьому році. А тому вся ця тріскотня з палатками, на мій погляд,
не що інше, як політичний піар та прикриття неблаговидних справ. З Вашого
боку щодо сплати за рекламу, якою Ви забруднили місто, розміщення МАФів,
під виглядом боротьби з пивними наметами. Ви баламутите депутатів, щоб
вони  не  задали  Вам  питання:  чому  Ви  не  сплачуєте  за  рекламу,  хто
самовільно встановлює МАФи для торгівлі алкоголем і тютюном? Ваш запит
буде  поставлено  на  голосування,  але,  Артеме  Олеговичу,  це  Вам  не
передвиборчий майданчик. Це сесійна зала, де працюють депутати.  Займіть
своє робоче місце.

Ставлю  на  голосування  пропозицію  заслухати  на  наступній  сесії
міської ради звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Васильченка С.С. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 23,

“утримались” – 8,
“проти” – 4,

“не голосували” – 26.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Я хотів би проінформувати депутатів про те, що за чотири дні та ж сама

депутатська  група,  яку  очолює  депутат  Шамардін  О.С.,  встановила  три
рекламних білборди в місті.  Виконавчий комітет міської ради дозволу на їх
встановлення  не  давав.  Тому,  шановні  депутати,  не  заводьте  в  оману  всіх
депутатів. Дякую.

Шановні депутати!
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2015 року № 3917 “Про затвердження Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям  та  ліквідації  їх  наслідків  на  2015  рік”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4336. Доповідає Коваленко С.М. – начальник управління з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4108  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  №  3917
“Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2015
№  3915”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4335.  Доповідає
Назарець А.Ф. – начальник відділу культури і туризму міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4109  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3915” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від  27  січня  2015  року  №  3936  “Про  затвердження  Програми  розвитку
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2015  рік”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4341  (доопрацьований).
Доповідає  Хачатурян  О.С. – начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради.

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Щодо даного проекту рішення є  пропозиції  постійної  комісії  міської
ради  з  питань  житлово-комунального  господарства  та  енергозбереження.
Також вчора  відбулося  засідання  комісії  в  Кіровоградській  обласній  раді,
пропонується  внести  зімни  до  даного  проекту  рішення,  а  саме:  пункт  2
“Реконструкція  магістральних  теплових  мереж  по  вул.  Гагаріна
від ТК 42 до ТК 43/а8, у м. Кіровограді із заміною на попередньоізольовані
труби  Д=300  мм,  L=0,516  км  (у  тому  числі  виготовлення  проектно-
кошторисної документації)” розділу ІІ “Капітальний ремонт об'єктів тепло-,
водопостачання та водовідведення” КП “Теплоенергетик” замінити на пункт
“Реконструкція  теплових  мереж  від  ТЕЦ  до  вул.  Київської  у
м. Кіровограді”.

Волков І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

У  мене  є  запитання  до  доповідача.  Можливо,  після  того,  як  буде
отримана відповідь на це запитання, я внесу пропозицію. У даному проекті
рішення ми уточнюємо кошторис на капітальний ремонт як житлового фонду,
так і на капітальний ремонт окремих внутрішньодворових доріг.

Я  знаю,  що  по  місту  Кіровограду  є  ще  багато  внутрішньодворових
доріг, включених до Програми, які потребують поточного ремонту. Поясність
ситуацію  щодо  забезпечення  коштами.  Також  яка  ситуація  щодо  ремонту
внутрішньодворових доріг, які не підпали під капітальний ремонт?
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Хачатурян О.С.:
На  момент  підготовки  даного  проекту  рішення  у  нас  ще  не  було

проектно-кошторисної  документації.  На  даний  момент  є  документація  на
поточний ремонт доріг по тим об'єктам, які затверджені в Програмі. Станом
на  сьогодні  за  результатами підготовки  документації  не  вистачає
170,0 тис. грн.  На мою думку, слід би було виділити цю суму коштів,  щоб
закрити це питання.

Волков І.В.:
Тільки  що  начальник  Головного  управління  житлово-комунального

господарства  міської  ради  фактично  підтримав  пропозицію,  яку  я  хотів
озвучити. 

В  свій  час  ми  виділяли  близько  одного  мільйону  гривень
КП “Теплоенергетик” на  погашення заборгованостей по сплаті  податку  на
прибуток та з різниці в тарифах. Є певна економія коштів, яка не використана
і не буде використана. Прошу ці кошти в сумі 170,0 тис. грн спрямувати на
проведення  поточного  ремонту  внутрішньодворових  доріг,  а  саме  на  ті
об'єкти,  які  вже  затверджені  у  Програмі розвитку  житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозицій, озвучених депутатом Волковим І.В. та начальником
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 1,
“проти” – 2,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення №  4110  “Про внесення змін  та  доповнень до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  № 3936
“Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3937 “Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції,  ремонту  доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в
місті  Кіровограді  на  2015 рік”.  Проект  рішення за  реєстраційним №  4265
(доопрацьований).  Доповідає  Хачатурян  О.С. – начальник  Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.
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Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Щодо даного проекту рішення є  пропозиції  постійної  комісії  міської
ради  з  питань житлово-комунального  господарства  та  енергозбереження,  а
саме у пункті 3 “Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-
кошторисної  документації”  розділу  “Будівництво,  реконструкція,  ремонт
доріг” цифри “20673,137” замінити на цифри “20773,137”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  житлово-
комунального господарства  та енергозбереження.  Хто за  дану  пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення №  4111  “Про внесення змін та  доповнення до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  № 3937
“Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг
та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді  на  2015  рік”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  припинення  комунального  підприємства  “Житлово-експлуатаційна
контора  №  10  управління  житлово-комунального  господарства
міськвиконкому”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4343.  Доповідає
Хачатурян  О.С. – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства міської ради.

Шведов В.М., депутат міської ради (депутатська група “Трудовий
актив Кіровограда”):

Александр Сергеевич!
Почему Вы предлагаете ликвидировать именно этот ЖЭК, а не другие?

Тем более, что там нет задолженности.

Хачатурян  О.С.,  начальник  Головного  управління  житлово-
комунального господарства міської ради:

Станом  на  сьогодні  весь  житловий  фонд  переданий  на  баланс
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КП  “ЖЕО  №  4”,  яке  здійснює  свою  господарську  діяльність  згідно  з
рішенням міської ради. 

КП “ЖЕК № 10” вже півроку не здійснює свою фінансово-господарську
діяльність,  тому  немає  потреби  утримувати  ще  одне  комунальне
підприємництво, оформлювати звітність та проводити іншу роботу, пов'язану
з ним. 

Полонський  І.О.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Трудовий актив Кіровограда”):

Какие  основные  средства  остались  на  этом  предприятии?  И  на
предыдущий вопрос мы так и не получили ответа. Почему именно с этого
ЖЭКа,  который  раньше  приносил  прибыль,  а  не  с  другого  начинается
ликвидация?

Хачатурян О.С.:
Станом на сьогодні на цьому підприємстві жодного основного засобу

не  обліковується.  Всі  основні  засоби  разом  з  будинками  передані
на баланс КП “ЖЕО № 4”, як балансоутримувачу.

Оскільки КП “ЖЕК № 10” не має боргів, ми маємо змогу ліквідувати
його в першу чергу.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Олександр  Сергійович  чітко  пояснив,  що  можна  ліквідувати  те

підприємство, яке не має боргів. КП “ЖЕК № 10” не має боргів, тому ми його
пропонуємо ліквідувати. Це підприємство непотрібне. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 2,
“проти” – 2,

“не голосували” – 22.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 20 січня
2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”.  Проект рішення за
реєстраційним  №  4345.  Доповідає  Бочкова  Л.Т. – начальник  фінансового
управління міської ради.
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Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
Даним  проектом  рішення  пропонується  внести  наступні  зміни  до

міського  бюджету  на  2015  рік.  По  загальному  фонду  міського  бюджету
пропонується збільшити видатки на 330 тис. грн для надання матеріальної
допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції.

Марковський І.І.:
Депутати мали ознайомитися з даним проектом рішення. Є пропозиції

щодо внесення змін та доповнень.

Бочкова Л.Т.:
Пропоную  врахувати у  даному  проекті  рішення  зміни,  внесені  до

проекту  рішення  міської  ради  за  реєстраційним  №  4341  відповідно  до
пропозиції начальника Головного  управління  житлово-комунального
господарства,  а  саме  у  додатку  5  пункт  “Реконструкція  магістральних
теплових мереж по вул. Гагаріна від ТК 42 до ТК 43/а8, у м. Кіровограді із
заміною  на  попередньоізольовані  труби  Д=300  мм,  L=0,516  км
(співфінансування  з  міського  бюджету)”  замінити  на  підпункт
“Реконструкція теплових мереж від ТЕЦ до вул. Київської у м. Кіровограді
(співфінансування з міського бюджету)”. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  пропозиції,  озвученої  начальником  фінансового  управління
міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4112  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський
бюджет на 2015 рік” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Згідно з Регламентом Кіровоградської міської ради шостого скликання

я маю оголосити перерву. Але нам залишилося розглянути декілька загальних
питань.  Пропоную  розглянути  загальні  питання,  а  потім  піти  на  перерву.
Немає заперечень? Немає. 
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Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого
2015  року  №  3973  “Про  звільнення  на  50  % від  оплати  за  користування
житлово-комунальними  послугами  інвалідів  1  і  2  груп  по  зору”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4338. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу
соціальної підтримки населення міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4113  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  24  лютого  2015  року  №  3973  “Про
звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 31 березня
2015 року № 4066 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради  від  09  вересня  2014  року  №  3399  “Про  затвердження  Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях України та членів  їх  сімей  – мешканців м.  Кіровограда”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4339. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник відділу
соціальної підтримки населення міської ради.

Вовк  Ю.М.,  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

Шановні депутати!
Пропонується внести зміни та доповнення до даного проекту рішення,

а  саме доповнити  розділ  2  Заходів  щодо реалізації  Комплексної  програми
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України
та  членів  їх  сімей  – мешканців  м.  Кіровограда   пунктами  2.21  та  2.22  у
редакції:

“2.21. Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників
антитерористичної операції для встановлення пам'ятників та впорядкування
могил – 330,0 тис. грн за рахунок міського бюджету”

“2.22.  Надання  матеріальної  допомоги  дітям  загиблих  учасників
антитерористичної операції та придбання подарунків до Міжнародного дня
захисту дітей – 24,22 тис. грн за рахунок міського бюджету”.
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням змін та доповнень, озвучених начальником відділу соціальної
підтримки  населення  міської  ради.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 56,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4114  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня 2015  року  №  3927
“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  09  вересня  2014  року  №  3399  “Про  затвердження  Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в  східних
областях  України  та  членів  їх  сімей  – мешканців  м.  Кіровограда”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста
Кіровограда”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4340.  Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.

Вовк  Ю.М., начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

До даного проекту рішення пропонується внести зміни, а саме надати
грошову  допомогу  двадцяти  особам  на  загальну  суму  117,400  тис.  грн:
збільшити  суму  грошової  допомоги  Поляруш  Тетяні  Григорівні
до 8,100 тис. грн та Ященко Маргариті Анатоліївні до 36,700 тис. грн. 

Також я хочу зауважити, що відповідно до рішення комісії по наданню
допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста  Кіровограда  грошову
допомогу Ященко Маргариті Анатоліївні пропонується надати за винятком.
Тому що Ященко Маргарита Анатоліївна отримувала грошову допомогу на
лікування сина в березні 2014 році. Відповідно до пункту 6.5 Положення про
комісію  по  наданню  допомоги  малозабезпеченим  громадянам  міста
Кіровограда ми маємо право надавати допомогу тільки один раз на двадцять
чотири місяці. Але у зв'язку з тим, що захворювання у дитини дуже рідкісне і
не прописане як виняток у Положенні, комісія пропонує надати цю грошову
допомогу. 
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  змін,  озвучених  начальником  відділу  соціальної  підтримки
населення міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4115  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення
поховання”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4351.  Доповідає
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради.

Вовк  Ю.М.,  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради:

До даного проекту рішення також пропонується внести зміни. У зв'язку
з  тим,  що  днями  відбулося  поховання  двох  військовослужбовців  Шмалька
Олександра  Васильовича  та  Височина  Вадима  Едуардовича  пропонується
виділити  грошову  допомогу  в сумі  13949,40  грн  для  відшкодування
додаткових витрат для проведення поховання та поминальних обідів.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  змін,  озвучених  начальником  відділу  соціальної  підтримки
населення міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 57,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  4116  “Про  виділення  коштів  на
відшкодування  додаткових  витрат  для  проведення  поховання”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  зняття  з  контролю  окремих  рішень  Кіровоградської  міської  ради
шостого  скликання”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4275.
Доповідає  Масло  Л.Я. – начальник  управління  апарату  Кіровоградської
міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4117  “Про  зняття  з  контролю  окремих
рішень Кіровоградської міської ради шостого скликання” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  організацію  підготовки  та  проведення  громадських  слухань,
громадського опитування щодо перейменування міста Кіровограда”. Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4349  (доопрацьований).  Доповідає
Смаглюк М.О. – начальник юридичного управління міської ради.

Олійник  О.О.,  депутат  міської  ради  (голова  депутатської  групи
“Рідний Кіровоград”):

У  пункті  2  даного  проекту  рішення  допущена  технічна  помилка.
Пунктом  1  даного проекту рішення  пропонується  затвердити  склад
координаційної  групи  з  питань  організації  та проведення  громадських
слухань,  громадського  опитування.  Пунктом  2  даного  проекту  рішення
пропонується затвердити Положення про робочу групу з питань організації та
проведення  громадських  слухань,  громадського  опитування.  Положення
даного проекту рішення треба привести у відповідність. Також є пропозиція у
пункті 4 термін “до 01 вересня 2015 року” замінити на термін “до 01 серпня
2015 року”. В разі, якщо у вересні ми затвердимо Положення про порядок
проведення громадського опитування, то існує імовірність того, що ми його
не будемо проводити. Ми не зможемо проводити громадські слухання під час
підготовки  до  проведення  виборів  депутатів  до  міських  рад.  Можливо,  їх
необхідно буде провести раніше.  Я пропоную врахувати  мої  зауваження в
даному проекті рішення.
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Волков І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Шановні депутати!
Я  хотів  би  проінформувати  присутніх  в  цій  залі,  що  даний  проект

рішення  тричі  доопрацьовувався  і  обговорювався  на  погоджувальних
нарадах. Станом на сьогоднішній день даний проект рішення є грунтовним і
виваженим.  Також я  хочу  нагадати  депутатам,  що доопрацьований проект
рішення з даного питання було роздано депутатам перед початком засідання
сесії міської ради, а не з документами, які видавалися за кілька днів до сесії.
Я на цьому наголошую. Він є об'єктивним і виваженим. 

Тож необхідно підтримати пропозиції депутата Олійника О.О. Якщо у
проекті рішення допущена технічна помилка, то її треба виправити. Також я
вважаю,  що  відділ  з  питань  внутрішньої  політики  спільно  з  юридичним
управлінням Кіровоградської міської ради в змозі підготувати до 01 серпня
2015  року  проект  Положення  про  порядок  проведення  громадського
опитування. Буде краще, якщо такий проект Положення буде представлено
до 01 серпня 2015 року. 

Пропоную підтримати даний проект рішення з урахуванням пропозиції
депутата Олійника О.О.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Я  пропоную  викласти  пункт  8  даного  проекту  рішення  в  наступній
редакції:  “Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  секретаря
міської ради Марковського І.І.”, тому що зазначена в ньому комісія не має до
цього питання жодного відношення. 

Марковський І.І.:
Чому я один повинен контролювати виконання даного рішення?
Пропоную  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з  урахуванням

пропозицій  депутата  Олійника  О.О. Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4118  “Про  організацію  підготовки  та
проведення  громадських  слухань,  громадського  опитування  щодо
перейменування міста Кіровограда” (додається).
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Марковський І.І.:
Шановні присутні!
Хочу звернути вашу увагу на те, що з сьогоднішнього дня розпочався

відлік часу до перейменування міста Кіровограда.
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4348.  Доповідає  Литвин  Г.М. –
заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих органів  міської
ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення №  4119  “Про розробку проектів  землеустрою
щодо відведення земельних ділянок” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  внесення  змін  до  Генерального  плану  м.  Кіровограда  та  до  Плану
зонування  території  м.  Кіровограда”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№  4346.  Доповідає  Мартинова  І.В. – заступник начальника  управління –
начальник  відділу  планування  та  містобудівного  кадастру  управління
містобудування та архітектури міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення №  4120  “Про внесення змін  до  Генерального
плану м. Кіровограда та до Плану зонування території м. Кіровограда”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до Плану зонування території м. Кіровограда”. Проект
рішення за  реєстраційним №  4347.  Доповідає  Мартинова І.В. – заступник
начальника  управління –  начальник  відділу  планування  та  містобудівного
кадастру управління містобудування та архітектури міської ради.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.

Прийнято рішення № 4121 “Про внесення змін до Плану зонування
території м. Кіровограда” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  звернення  депутатів  Кіровоградської  міської  ради  щодо  зниження
тарифів на комунальні послуги”.  Проект рішення за реєстраційним № 4353.
З даного питання доповім я.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  № 4122  “Про  звернення  депутатів
Кіровоградської  міської  ради  щодо  зниження  тарифів  на  комунальні
послуги” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Оголошується перерва в роботі сесії на 30 хвилин.

Після перерви о 13.00 год.
За результатами реєстрації в залі присутній 41 депутат.
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Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Після  перерви  зареєструвався  41 депутат.  Кворум,  необхідний  для

роботи сесії, є. 

Переходимо  до  розгляду  питань  щодо  регулювання  земельних
відносин.  Доповідає  з  цих  питань  Пидорич  В.О.  – начальник  управління
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
міської ради.

Перше питання  – “Про надання Гордовій С.Г. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія
Тарковського  (біля  будинку  №  63)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4153. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Не прийнято.

Терзов Д.С.,  депутат міської ради (співголова депутатської групи
“Відповідальне Самоврядування”):

Я  предлагаю  первыми  рассмотреть  проекты  решений  относительно
участников АТО, а также частного сектора. Думаю, что эти проекты решений
поддержат все депутаты. 

Марковський І.І.:
Підтримую.  Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку

денного  “Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.
Проект рішення за реєстраційним № 4213.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення №  4123  “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення  за  реєстраційним  №  4214  (заява депутата Калкіної  Л.І.  щодо
участі у голосуванні за даний проект рішення додається).

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  4124  “Про передачу у власність земельних
ділянок в садових товариствах” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  УПРАВЛІННЮ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 205”. Проект рішення за реєстраційним № 4217.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято  рішення  №  4125  “Про  передачу  УПРАВЛІННЮ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ  КИЇВСЬКОГО  ПАТРІАРХАТУ  в  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 205” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  УПРАВЛІННЮ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ в
постійне користування земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка”. Проект
рішення за реєстраційним № 4219.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  4126 “Про  передачу  УПРАВЛІННЮ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ  КИЇВСЬКОГО  ПАТРІАРХАТУ  в  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4220.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4127 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ
“СВЯТОГО  ДУХА”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 50/46”. Проект рішення за
реєстраційним № 4224.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення за

реєстраційним № 4224  “Про надання  РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ  РИМСЬКО-
КАТОЛИЦЬКОЇ  ПАРАФІЇ  “СВЯТОГО  ДУХА”  дозволу  на  розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій,
50/46. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
До порядку денного сорок восьмої сесії міської ради включені питання

щодо  регулювання  земельних  відносин,  які  ми  повторно  розглядаємо
вчетверте. Стосовно кожного з цих питань немає підстав для відмови людям.
Звичайно депутати самі визначаються, яким чином їм голосувати. Пропоную
або  підтримувати  ці  рішення,  або  приймати  рішення  про  відмову.  Ми  не
можемо спиратися на тих депутатів, які після перерви пішли. 

Переходимо до розгляду питання  “Про надання Гордовій С.Г. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул.  Арсенія  Тарковського  (біля  будинку  №  63)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4153. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 4128 “Про надання Гордовій С.Г. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Гордовому І.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія  Тарковського  (біля
будинку № 63)”. Проект рішення за реєстраційним № 4154.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  4129 “Про надання Гордовому І.Ю. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання  Гордону В.О.  дозволу  на  розроблення проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку
№ 11/8)”. Проект рішення за реєстраційним № 4155.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Постійною комісією міської ради з питань архітектури, будівництва та
регулювання земельних відносин прийнято рішення відмовити Гордону В.О.
у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку № 11/8) у зв'язку з
невідповідністю  Тимчасовому  положенню про  порядок  передачі  (надання)
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях
багатоквартирних  будинків  міста  Кіровограда,  затвердженого  рішенням
Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 3,
“проти” – 2,

“не голосували” – 6.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Запорожець Г.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Карабінерній  (біля  будинку
№ 35)”. Проект рішення за реєстраційним № 4157.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4130 “Про надання Запорожець Г.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Карабінерній (біля будинку № 35)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Жабському Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  на  перехресті  вулиць  Народної  та
Сулими”. Проект рішення за реєстраційним № 4156.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4131 “Про надання Жабському Д.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
на перехресті вулиць Народної та Сулими” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  Третяк  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.  Фортечному  (біля  будинку
№ 19-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 4158.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  існуючого  металевого  гаража.
Дитина – чорнобилець. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання  Цуркану О.А.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Курганній  (напроти  будинку
№ 17)”. Проект рішення за реєстраційним № 4159.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4132 “Про надання Цуркану О.А. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Курганній (напроти будинку № 17)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Чернишевій Г.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
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щодо  відведення  земельної  ділянки  на  перехресті  вулиць  Філатова та
Сулими”. Проект рішення за реєстраційним № 4160.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 4133 “Про надання Чернишевій Г.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
на перехресті вулиць Філатова та Сулими” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ДУ  “Кіровоградський  обласний  лабораторний  центр
Держсанепідслужби України” дозволів на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок  по м. Кіровограду”. Проект рішення за
реєстраційним № 4161.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  4134  “Про  надання  ДУ  “Кіровоградський
обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” дозволів на
розроблення проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок
по м. Кіровограду” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4162.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  існуючих  приватних  житлових
будинків.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4135 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ПП  “ЛАЙНБУД-КІР”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва (біля будинку № 8, корп. 1)”. Проект
рішення за реєстраційним № 4191.

Бєлов  В.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  Політичної
партії  “УДАР  Віталія  Кличка”),  повідомив,  що  у  зв'язку  із  конфліктом
інтересів не буде брати участь у голосуванні за даний проект рішення. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4136  “Про  надання  ПП  “ЛАЙНБУД-КІР”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по
вул. Пацаєва (біля будинку № 8, корп. 1)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання  ТОВ  “КОМПОЗИЦІЯ”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою щодо встановлення  меж земельної  ділянки  в
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натурі  (на  місцевості)  по  просп.  Правди,  15-д”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4192 (заяви депутатів Катеринич Л.А. та Онул Л.А. щодо
участі у голосуванні за даний проект рішення додаються).

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Щодо даного  проекту  рішення є  зауваження юридичного  управління
міської  ради  про  те,  що  в  ньому  не  враховано  висновків  Вищого
господарського  суду  України,  які викладені в  постанові  від  18.09.2014  по
справі №  912/1790/13  за  позовом  прокуратури,  КП  “Парк  культури  і
відпочинку  ім.  50-річчя  Жовтня”  до  Кіровоградської  міської  ради,
ТОВ “КОМПОЗИЦІЯ” про визнання неправомірним та скасування рішення
Кіровоградської міської ради і договору оренди.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  4137  “Про надання ТОВ “КОМПОЗИЦІЯ”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  по
просп. Правди, 15-д” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання  Корпорації  “ХХІ  СТОЛІТТЯ”  дозволу  на  розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Правди, 28”. Проект рішення за
реєстраційним № 4193 (заяви депутатів Катеринич Л.А. та Онул Л.А. щодо
участі у голосуванні за даний проект рішення додаються).

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Щодо даного  проекту  рішення є  зауваження юридичного  управління
міської ради про те, що в ньому не враховано висновків Дніпропетровського
апеляційного господарського суду, які викладені в постанові від 03.04.2014 по
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справі  №  912/1797/13  за  позовом  прокуратури,  КП  “Парк  культури  і
відпочинку ім. 50-річчя Жовтня” до Кіровоградської міської ради, Корпорації
“ХХІ  СТОЛІТТЯ”  про  визнання  недійсним  та  скасування  рішення
Кіровоградської міської ради та договору оренди землі.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4138  “Про надання  Корпорації
“ХХІ  СТОЛІТТЯ”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  в  натурі
(на місцевості) по просп. Правди, 28” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення
за реєстраційним № 4163.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  існуючих  приватних  житлових
будинків.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення №  4139  “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.
Проект рішення за реєстраційним № 4164.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  присадибних  ділянок  існуючих
житлових будинків.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення №  4140  “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам”  (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Варенику А.М. та Зав’язалову М.В.  безоплатно у власність
земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції,  5”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4165.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  4141  “Про  передачу  Варенику  А.М.  та
Зав’язалову  М.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Жовтневої революції, 5” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Громку  А.І.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
пров. Сухомлинського, 34”. Проект рішення за реєстраційним № 4166.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  земельних  ділянок  у
власність.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4142 “Про передачу Громку А.І. безоплатно у
власність земельної ділянки по пров. Сухомлинського, 34” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Гурському І.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Сухомлинського, 32”. Проект рішення за реєстраційним № 4167.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  земельних  ділянок  у
власність.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято  рішення  № 4143  “Про  передачу  Гурському  І.Ю.
безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Сухомлинського, 32”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Кононченку С.І. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 27, корп. 3)”. Проект рішення за
реєстраційним № 4168.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4144 “Про  передачу  Кононченку  С.І.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Жовтневої революції
(біля будинку № 27, корп. 3)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Притулі  К.М.  безоплатно у власність  земельної  ділянки по
просп.  Перемоги (біля  будинку № 14)”.  Проект  рішення за  реєстраційним
№ 4169.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  земельної  ділянки  під
існуючим гаражем безоплатно у власність.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 30,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Стеценку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров.  Філатова  (між  будинками  №  4  та  №  8)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4170.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується  затвердження проекту землеустрою
під розміщення житлового будинку. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Даний проект рішення стосується передачі у власність, а не виділення

земельної ділянки. Це друге рішення, яке приймається. 
Є пропозиція повторно проголосувати за даний проект рішення. Немає

заперечень? Немає. 
Надійшла  пропозиція  прийняти  проект  рішення  за  реєстраційним

№  4170  “Про  передачу  Стеценку  О.О.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по пров. Філатова (між будинками № 4 та № 8)” в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  4145  “Про  передачу  Стеценку  О.О.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Філатова
(між будинками № 4 та № 8)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу  Титенок Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 27, корп. 3)”. Проект рішення за
реєстраційним № 4171.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  у  власність  земельної
ділянки. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4146 “Про передачу Титенок Н.М. безоплатно
у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля
будинку № 27, корп. 3)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  КЗ  “Центр  соціально-психологічної  реабілітації  дітей”
Кіровоградської обласної ради” в постійне користування земельної ділянки
по вул. Короленка, 50”. Проект рішення за реєстраційним № 4172.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  у  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Короленка, 50.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення №  4147 “Про передачу КЗ “Центр соціально-
психологічної  реабілітації  дітей”  Кіровоградської  обласної  ради”  в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Короленка,  50”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  в  постійне  користування
земельних  ділянок  по  м.  Кіровограду”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4173.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується земель технічної інфраструктури.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Концерну  радіомовлення,  радіозв’язку  та  телебачення  в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Садовій,  88”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4174.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4148 “Про  передачу  Концерну
радіомовлення,  радіозв’язку  та  телебачення  в  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Садовій, 88” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою  по
вул. Кропивницького, 7, корп. 2”. Проект рішення за реєстраційним № 4175.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення № 4149 “Про припинення права користування
земельною ділянкою по вул. Кропивницького, 7, корп. 2” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  ФОП  Бардишевій  Т.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Олександрійській, 81-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4176.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки,
на якій розміщене майно.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  4150  “Про передачу ФОП Бардишевій Т.М.
в оренду земельної ділянки по вул. Олександрійській, 81-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Ковалю О.Ю. в оренду земельної ділянки по пров. Григорія
Журбинського  (біля  будинку  №  23)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4177.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується житлового будинку. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення №  4151  “Про передачу Ковалю О.Ю. в оренду
земельної ділянки по пров. Григорія Журбинського (біля будинку № 23)”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Савіцькому  В.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 20, корп. 1)”. Проект рішення за
реєстраційним № 4178.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується інваліда І групи. 
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4152 “Про передачу Савіцькому В.І. в оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля  будинку  №  20,
корп. 1)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.02.2011
№ 250”. Проект рішення за реєстраційним № 4179.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується майна. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  4153  “Про внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 24.02.2011 № 250” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ТОВ  “СОЗИДАТЕЛЬ-1”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Радянській, 3/28”.
Проект рішення за реєстраційним № 4244.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується майна.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4154  “Про надання ТОВ “СОЗИДАТЕЛЬ-1”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Радянській, 3/28” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013
№ 2617”. Проект рішення за реєстраційним № 4180.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної ділянки та зменшення розміру орендної плати. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ДП  “КІРОВОГРАДСЬКА  МЕХАНІЗОВАНА  КОЛОНА”
ПАТ “КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО” дозволу на розроблення технічної документації
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із  землеустрою щодо поділу земельної  ділянки по вул.  Мурманській,  7-б”.
Проект рішення за реєстраційним № 4194.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується поділу земельної ділянки під майном
на три частини.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4155 “Про надання ДП “КІРОВОГРАДСЬКА
МЕХАНІЗОВАНА  КОЛОНА”  ПАТ  “КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО”  дозволу  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки по вул. Мурманській, 7-б” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання ТОВ “СПМгруп” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Бєляєва,  15,  корп.  2”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4195.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується переходу права власності на підставі
договору купівлі-продажу. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 4156 “Про надання ТОВ “СПМгруп” дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Бєляєва, 15, корп. 2” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  Криничуватій,  1-а”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4196.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Щодо  даної  земельної  ділянки  є  договір  оренди  для  розміщення
культових споруд (монашеської келії). 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4157  “Про  надання  дозволу  на
проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по
вул. Криничуватій, 1-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення
за реєстраційним № 4197.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується існуючих приватних будинків.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  4158  “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.
Проект рішення за реєстраційним № 4198.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується існуючих приватних будинків.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  4159  “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  зміну  Довбні  В.А.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Покровській, 1-в”. Проект рішення за реєстраційним № 4199.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки. Є державний акт на землю. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4160  “Про  зміну  Довбні  В.А.  цільового
призначення земельної ділянки по вул. Покровській, 1-в” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  зміну  Ленченку  В.О.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Червоноармійській, 17/38”. Проект рішення за реєстраційним № 4200.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4161  “Про  зміну  Ленченку  В.О.  цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Червоноармійській,  17/38”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  зміну  Мельнику  А.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Пальміро Тольятті, 62-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4201.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  4162  “Про зміну Мельнику А.В.  цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Пальміро  Тольятті,  62-б”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Чубару  В.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Волгоградській, 28-а/4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4202.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується майна.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  4163  “Про передачу  Чубару  В.В.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Волгоградській, 28-а/4-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  ТОВ  “ДАНАЙ”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Олександрійській, 70-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4203.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  переходу  права  оренди  земельної
ділянки. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4164 “Про передачу ТОВ “ДАНАЙ” в оренду
земельної ділянки по вул. Олександрійській, 70-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  ТОВ  “КОНДИТЕРСЬКА  ФАБРИКА  “СХІДНІ  ЛАСОЩІ”  в
оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Дарвіна,  53”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4204.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується  майна,  а  саме надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою в оренду під розміщення виробничої бази. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4165 “Про передачу ТОВ “КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА  “СХІДНІ  ЛАСОЩІ”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Дарвіна, 53” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  ТОВ  “ЛАСКА”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Бєляєва, 12-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4205.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  майна  – приймальній  пункт
вторинної сировини. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4166 “Про передачу ТОВ “ЛАСКА” в оренду
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 12-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення Болгуновському В.А. договору оренди земельної ділянки по
вул. 50 років Жовтня, 42”. Проект рішення за реєстраційним № 4206.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується  поновлення договору оренди майна
під розміщення магазину.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція  прийняти даний проект рішення в  цілому.  Хто

за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.



75

Прийнято рішення № 4167 “Про поновлення Болгуновському В.А.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  50  років  Жовтня,  42”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення ФОП Шевченку А.О. договорів оренди земельних ділянок
по місту Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4207.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

поновлення ТОВ “Магазин № 117 Лелеківський” договору оренди земельної
ділянки по вул. Московській, 198”. Проект рішення за реєстраційним № 4208.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 4168 “Про поновлення ТОВ “Магазин № 117
Лелеківський”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Московській, 198” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення
за реєстраційним № 4209.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  внесення  змін  до  рішень  міської
ради.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4169 “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 09.07.2009
№ 2381”. Проект рішення за реєстраційним № 4210.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  продовження  терміну  дії  рішення
міської ради.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  № 4170  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 09.07.2009 № 2381” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21.09.2010
№ 3977”. Проект рішення за реєстраційним № 4211.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  продовження  терміну  дії  рішення
міської ради.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4171 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 21.09.2010 № 3977” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012
№ 2158”. Проект рішення за реєстраційним № 4212.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  продовження  терміну  дії  рішення
міської ради.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  4172 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 № 2158” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Підкопайлу В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по
вул. Поповича, 7-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4130.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  переведення  нежитлової  категорії
будівлі в житлову.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 4173 “Про надання Підкопайлу В.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
шляхом зміни цільового призначення по вул. Поповича, 7-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Кіші  Л.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Мініна  (біля  житлового  будинку  №  16)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4215.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  земельної  ділянки  у
власність. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція поставити на повторне голосування даний проект

рішення. Є заперечення? Немає.
Хто  за  те,  щоб  прийняти  проект  рішення  за  реєстраційним  № 4215

“Про  передачу  Кіші  Л.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Мініна (біля житлового будинку № 16)” в цілому. 

Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Попсуйко  М.В  та  Попсуйко  Н.І.  у  власність  земельних
ділянок”. Проект рішення за реєстраційним № 4216.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  4174  “Про  передачу  Попсуйко  М.В  та
Попсуйко Н.І. у власність земельних ділянок” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  Виноградовій  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції
(біля будинку № 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 4221.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується інваліда з дитинства ІІІ групи. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4175  “Про  надання  Виноградовій  О.В.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Тельновій С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-в”. Проект
рішення за реєстраційним № 4222.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується майна. 
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4176 “Про надання Тельновій С.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова, 28-в” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Яцурі В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова,  28-ж”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4223.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується майна. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення №  4177  “Про надання Яцурі В.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова, 28-ж” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Тухачевському В.М. та Когутяг Л.Л. дозволу на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою”.  Проект рішення за  реєстраційним
№ 4225.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  майна  – існуючого  житлового
будинку. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4178  “Про  надання  Тухачевському  В.М.
та  Когутяг  Л.Л.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  Вагжанову  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  по  вул.  Преображенській,  48/65”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4108.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується збудованого житлового будинку. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 29,

“утримались” – 1,
“проти” – 3,

“не голосували” – 14.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4226.



83

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  існуючих  приватних  житлових
будинків. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4179 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання  громадянам  дозволів  на розроблення технічної  документації
із  землеустрою в  садових  товариствах”.  Проект рішення за  реєстраційним
№ 4227.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  земельних  ділянок  в  садових
товариствах. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4180  “Про надання  громадянам дозволів на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  в  садових
товариствах” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження Кравченку А.М. технічної  документації  із  землеустрою
щодо  поділу  та  об’єднання  земельної  ділянки  по  пров.  Курінному,  29”.
Проект рішення за реєстраційним № 4228.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується затвердження технічної документації
щодо поділу земельних ділянок під майном. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4181 “Про  затвердження  Кравченку  А.М.
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та  об’єднання
земельної ділянки по пров. Курінному, 29” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення Вишневському Г.О. договору оренди земельної ділянки по
вул. Галушкіна, 71”. Проект рішення за реєстраційним № 4229.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної ділянки під існуючим житловим будинком. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення №  4182  “Про поновлення Вишневському Г.О.
договору оренди земельної ділянки по вул. Галушкіна, 71” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення ФОП Горгоцу С.Л. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Космонавта  Попова  (біля  ринку  “Престиж”)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4117.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної  ділянки.  Також  профільною  постійною  комісією  пропонується
внести зміни до даного проекту рішення, а саме термін “20 років” замінити
на термін “10 років”. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення №  4183  “Про поновлення ФОП Горгоцу С.Л.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля
ринку “Престиж”)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення Ладиці А.Є. та Манжулу П.В. договору оренди земельної
ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції,  37/16”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4230.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної ділянки під розміщення офісу. 
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4184  “Про  поновлення  Ладиці  А.Є.  та
Манжулу  П.В.  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції, 37/16” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  поновлення  ФОП  Орел  Л.І.  договору  оренди  земельної  ділянки  на
розі  вулиць  Бєляєва  та  Академіка  Корольова”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4231.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору  оренди
земельної ділянки під розміщення майстерні з пошиття одягу. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4185  “Про  поновлення  ФОП  Орел  Л.І.
договору оренди земельної ділянки на розі вулиць Бєляєва та Академіка
Корольова” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  поновлення  ПАТ  “КІРОВОГРАДСЬКИЙ  ХЛІБОЗАВОД”  договорів
оренди  земельних ділянок  по м.  Кіровограду”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4234.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договорів оренди
земельних ділянок під розміщення торговельних кіосків. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4186 “Про  поновлення
ПАТ “КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” договорів оренди земельних
ділянок по по м. Кіровограду” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення ТОВ “СПЕЦСТРОЙЕНЕРГО” договору оренди земельної
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 31, корп. 1)”. Проект
рішення за реєстраційним № 4235.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  поновлення  договору оренди
земельної  ділянки під розміщення виставочного майданчика та стоянки по
передпродажній підготовці автомобілів. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  ПАТ  “Укртелеком”  в  оренду  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4236.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Профільною постійною комісією міської  ради  запропоновано  внести
зміни до даного проекту рішення, а саме встанови розмір орендної плати на
рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання ПрАТ “ПАЛЯНИЦЯ” дозволу на передачу земельних ділянок в
суборенду по місту Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4237.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  земельних  ділянок  в
суборенду під розміщення торговельних павільйонів. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
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Прийнято  рішення  №  4187  “Про  надання  ПрАТ  “ПАЛЯНИЦЯ”
дозволу  на  передачу  земельних  ділянок  в  суборенду  по  місту
Кіровограду” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ПАТ  “КІРОВОГРАДСЬКИЙ  ХЛІБОЗАВОД”  дозволів  на
передачу  земельних  ділянок  в  суборенду  по  місту  Кіровограду”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4238.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  передачі  земельних  ділянок  в
суборенду під розміщення торговельних павільйонів.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4188  “Про  надання
ПАТ  “КІРОВОГРАДСЬКИЙ  ХЛІБОЗАВОД”  дозволу на  передачу
земельних ділянок в суборенду по місту Кіровограду” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про зміну Олійнику О.С. цільового призначення земельної ділянки № 8-в в
СТ “Дружба”. Проект рішення за реєстраційним № 4239.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  4189  “Про зміну  Олійнику  О.С.  цільового
призначення земельної ділянки № 8-в в СТ “Дружба” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зміну  Соколовському  І.Р.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Полтавській, 67”. Проект рішення за реєстраційним № 4240.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  стосується  зміни  цільового  призначення
земельної ділянки під комерцію.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4190 “Про  зміну  Соколовському  І.Р.
цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Полтавській,  67”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06.06.2014
№ 3180”. Проект рішення за реєстраційним № 4241.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення стосується  внесення  змін  до  рішення міської
ради.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 3,
“проти” – 1,

“не голосували” – 6.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  КП  “ЖЕО №  2”  КМР”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  встановлення  меж  прибудинкової  території  по
вул. Пашутінській, 12 та вул. Гагаріна, 12”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4247.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення  пропонується надати дозвіл на розроблення
проекту землеустрою щодо прибудинкової території. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
Щодо  цього  питання  є  рішення  суду,  яке  зобов'язує  Кіровоградську

міську раду відновити межі прибудинкової території. Для того, щоб уникнути
штрафних санкцій за невиконання судового рішення, прошу повернутися до
розгляду цього питання.

Марковський І.І.:
Є пропозиція повернутися до голосування за проект рішення міської

ради за реєстраційним № 4247 “Про надання КП “ЖЕО № 2” КМР” дозволу
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на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж прибудинкової
території по вул. Пашутінській, 12 та вул. Гагаріна, 12”. Питання стосується
території  ЖЕО. Немає заперечень? Немає.  Хто за  те,  щоб прийняти даний
проект рішення в цілому, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення №  4191 “Про надання КП “ЖЕО № 2” КМР”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж
прибудинкової території по вул. Пашутінській, 12 та вул. Гагаріна, 12”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення
за реєстраційним № 4248.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення  пропонується  виключити  з  рішень
Кіровоградської  міської  ради  термін  щодо  укладання  договорів  оренди,
а саме слова “протягом шести місяців з дати прийняття рішення”  та  умову
щодо укладання договорів оренди.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4192 “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про  передачу  Глушкову  О.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по пров. Вільному (біля будинку № 15)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4249.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення пропонується затвердити проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для ведення садівництва.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4193  “Про  передачу  Глушкову  О.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Вільному  (біля
будинку № 15)” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Макарову Д.С. в оренду  земельної ділянки по вул. Генерала
Жадова (біля будинку № 30)”. Проект рішення за реєстраційним № 4250.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект  рішення  стосується  учасника  АТО.  Пропонується
затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  під
розміщення індивідуального гаража. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 4194 “Про передачу Макарову Д.С. в оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Жадова  (біля  будинку  №  30)”
(додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Пустовойту В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Богдана  Хмельницького,  182”.
Проект рішення за реєстраційним № 4251.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення стосується учасника АТО. Пропонується надати
дозвіл на розроблення проекту землеустрою. 

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.

Прийнято рішення № 4195 “Про надання Пустовойту В.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Богдана Хмельницького, 182” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ПП  “АВТО-ШАНС”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції, 31-м”. Проект рішення за реєстраційним № 4252.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даним проектом рішення  пропонується  надати дозвіл на розроблення
проекту землеустрою під розміщення кафе.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ПАТ  “Кіровоградське  АТП-13555”  дозволу  на  передачу
земельної ділянки в суборенду по вул. Аерофлотській, 22”. Проект рішення за
реєстраційним № 4257.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний проект рішення  стосується  надання  дозволу  на  передачу
земельної  ділянки  в  суборенду  для  розміщення  адміністративно-рекламної
бази.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

Мороз О.О., депутат міської ради (депутатська фракція політичної
партії “Батьківщина”):

Прошу повернутися до голосування за питання:
за  порядковим  №  51  “Про  передачу  Притулі  К.М.  безоплатно  у

власність  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля  будинку  №  14)”
(проект рішення за реєстраційним № 4169), № 120 “Про надання ПП “АВТО-
ШАНС”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки по  вул.  Жовтневої  революції,  31-м”  (проект  рішення за
реєстраційним  №  4252),  №  86  “Про  передачу  Кіші  Л.П.  безоплатно  у
власність земельної ділянки по вул. Мініна (біля житлового будинку № 16)”
(проект рішення за реєстраційним № 4215), № 95 “Про надання РЕЛІГІЙНІЙ
ГРОМАДІ  РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ  ПАРАФІЇ  “СВЯТОГО  ДУХА”
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Дворцовій, 50/46” (проект рішення за реєстраційним № 4224).
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Марковський І.І.:
Ставлю  на  повторне  голосування  проект  рішення  за

реєстраційним  №  4252  “Про  надання  ПП  “АВТО-ШАНС”  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул.  Жовтневої  революції,  31-м”.  Хто  за  те,  щоб  прийняти  даний  проект
рішення в цілому, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Ставлю  на  повторне  голосування  проект  рішення  за

реєстраційним № 4169 “Про передачу Притулі К.М. безоплатно у власність
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”. Хто за те, щоб
прийняти даний проект рішення в цілому, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 33,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.
Не прийнято.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Уважаемые коллеги!
Указанный  в  проекте  решения №  4215 “Про  передачу  Кіші  Л.П.

безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Мініна  (біля  житлового
будинку  №  16)”  земельный  участок  оформляет  работник  управления
внутренних дел.  Если добровольцев,  которые служат на  востоке Украины,
называют участниками АТО, то этот человек дважды был на войне. Но МВД
и СБУ не имеют права на данный момент оглашать какую-то информацию.
Прошу поддержать этого человека.  На указанном земельном участке  была
свалка,  которая  была  убрана.  На  него  “положил  глаз”  депутат  городского
совета.  Я  не  буду называть  его  имени.  Разрешение  на  разработку  проекта
землеустройства есть. Прошу поддержать данный проект решения. 
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Бєлов В.В., депутат міської ради (депутатська фракція Політичної
партії “УДАР Віталія Кличка”):

Профильной комиссии на рассмотрение сначала подавался один проект
землеустройства,  который  не  был  согласован.  После  этого  заказчик
согласовал  все  границы  с  соседями,  подготовил  новый  проект
землеустройства. Есть все необходимые подписи для отведения этого участка.

Марковський І.І.:
Ставлю  на  повторне  голосування  проект  рішення  за

реєстраційним  №  4215 “Про  передачу  Кіші  Л.П.  безоплатно  у  власність
земельної ділянки по вул. Мініна (біля житлового будинку № 16)”. Хто за те,
щоб прийняти даний проект рішення в цілому, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення  №  4196  “Про передачу  Кіші  Л.П.  безоплатно
у власність земельної ділянки по вул. Мініна (біля житлового будинку
№ 16)” (додається).

Волков  І.В.,  депутат міської  ради (співголова депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Шановні депутати!
Шановний Сергію Миколайовичу!
Зараз  відбуваються  перетворення  в  країні.  Верховна  Рада  України

позбавляє недоторканності народних депутатів, а ми боїмося називати імена
депутатів міської ради.  

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  поставити  на  повторне  голосування  проект

рішення  за  реєстраційним  №  4224  “Про  надання  РЕЛІГІЙНІЙ  ГРОМАДІ
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ  ПАРАФІЇ  “СВЯТОГО  ДУХА”  дозволу  на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул.  Дворцовій,  50/46”.  Хто  за  те,  щоб прийняти  даний проект рішення в
цілому, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі питання, включені до порядку денного пленарного засідання сорок

восьмої сесії міської ради, розглянуті.
Дякую за роботу.
Сорок  восьма  сесія  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання

оголошується закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Секретар міської ради І.Марковський


