
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л    №  44 

позачергової одинадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 20 березня 2018 року м. Кропивницький 

 

Позачергову одинадцяту сесію міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні присутні! 

На позачергову одинадцяту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 

23 депутати. Відсутні 20 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  

Позачергову одинадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького 

оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Міський голова надав слово для виступу представнику Громадської ради 

при Кіровоградській обласній державній адміністрації Кернасюку С.В., який 

висловився щодо ситуації, яка склалася навколо ВАТ ‟Кіровоградгаз”, а саме 

стосовно відключення від газопостачання котелень міста та дій 

правоохоронних органів.   

 

У роботі позачергової одинадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 
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Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Авдієнко Дмитро Олексійович ‒ начальник Кропивницького відділу 

поліції ГУ НП в Кіровоградській області; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

Колотуха Сергій Васильович ‒ в.о. директора КП ‟Теплоенергетик”; 

Цюцюра Антон Іванович ‒ начальник управління патрульної поліції в                             

м. Кропивницькому; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 
 

Шановні депутати! 

Відповідно до статті 18 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання, є пропозиція обрати до складу робочої президії сесії голову 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності Зайченка Володимира Васильовича. 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 
 

Прошу Володимира Васильовича зайняти місце в робочій президії.  

 

Шановні колеги! 

Відповідно до депутатського звернення групи депутатів від 19 березня            

2018 року щодо ситуації, яка склалася навколо відключення ВАТ ‟Кіровоградгаз” 

від теплопостачання об’єктів соціальної інфраструктури міста, пропонується 

затвердити порядок денний позачергової одинадцятої сесії з двох питань: 

1) Про дії керівництва ВАТ “Кіровоградгаз” щодо відключення                                      

від газопостачання теплогенеруючих підприємств міста. 

2) Про звіти керівників Кропивницького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області та управління 

патрульної поліції в м. Кропивницькому щодо подій, які відбувалися біля будівлі 

ВАТ “Кіровоградгаз” 14, 15, 16 березня 2018 року. 

Будуть ще пропозиції щодо порядку денного? 
 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”): 

Пропоную першим включити та розглянути питання ‟Про депутатські 

запити депутатів Міської ради міста Кропивницького”. 
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Райкович А.П.: 

Якщо немає більше пропозицій, пропоную затвердити порядок денний 

позачергової одинадцятої сесії міської ради в цілому з урахуванням пропозиції 

депутата Капітонова С.І. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1548 “Про затвердження порядку денного 

позачергової одинадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного ‟Про депутатські запити 

депутатів Міської ради міста Кропивницького”.  

За міжсесійний період управлінням апарату Міської ради міста 

Кропивницького не зареєстровано депутатських запитів. Надаю слово для 

депутату Капітонову С.І. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”), звернув увагу на відсутність інформації на депутатське 

звернення стосовно підстав надання дозволу на оренду цілісного майнового 

комплексу ДП ‟Кіровоградтепло”, зауважив про необхідність дотримання 

виконавчими органами міської ради вимог чинного законодавства в ході розгляду 

депутатських звернень та заявив про позицію фракції ‟ВО ‟Свобода” стосовно 

вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних із забезпеченням газопостачання у 

місті. 

Озвучив депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького про початок процедури інвентаризації та повернення до 

комунальної власності міста Кропивницького цілісного майнового комплексу, 

переданого в оренду ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, у зв’язку з 

великою заборгованістю та несвоєчасними розрахунками останніх з 

постачальниками енергоресурсів, неналежним утриманням переданого майна 

цілісного майнового комплексу, що ставить під загрозу подальше безперебійне 

надання послуг з централізованого опалення в багатоквартирні будинки та 

заклади соціальної і гуманітарної сфери міста Кропивницького. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив власну думку щодо 

шляхів розв’язання конфліктної ситуації, яка склалася із забезпеченням 

газопостачання у місті. Запропонував надати об’єктивну оцінку діям 

керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз”, не політизувати питання та заслухати всі 
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сторони конфлікту. Вніс пропозицію надати доручення виконавчим органам 

міської ради опрацювати питання і розпочати процедуру щодо повернення до 

комунальної власності цілісного майнового комплексу ДП ‟Кіровоградтепло”, 

переданого в оренду. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Є пропозиція запросити на чергову сесію міської ради, проведення якої 

заплановано на 29 березня 2018 року, керівника ДП ‟Кіровоградтепло”                           

ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” для доповіді щодо фінансового стану та господарської 

діяльності підприємства, заслухати профільного заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В., а потім приймати 

рішення щодо форми власності цілісного майнового комплексу, переданого 

підприємству в оренду. Можливо його власником повинна бути НАК ‟Нафтогаз 

України”. Дякую. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), виступив на підтримку 

депутатського запиту групи депутатів, озвученого депутатом                      

Капітоновим С.І., та пояснив, що фракція ВО ‟Батьківщина” спільно з 

фракцією ВО ‟Свобода” розробили проект рішення з трьох пунктів, які 

стосуються проведення інвентаризації та повернення у власність громади 

комунального майна, переданого в оренду ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ 

УНГА”. Зауважив, що зазначене комунальне майно використовується 

неефективно. 

 

Запропонований депутатський запит продовжили обговорювати 

депутати Краснокутський О.В., Капітонов С.І., Ніжнікова А.О.,                        

Колісніченко Р.М. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Хтось ще бажає виступити? Ні. 

Хотів підсумувати. Питання, порушені у депутатському запиті групи 

депутатів, озвученому депутатом Капітоновим С.І., мають бути розглянутими. 

Депутати мають отримати вичерпну відповідь.  

На сьогоднішній день ми розглядаємо проблему в іншій площині. Порядок 

денний позачергової одинадцятої сесії сформований таким чином, щоб 

розглянути питання і надати оцінку подіям, які відбулися 14-16 березня                             

2018 року. Ці події мали ознаки надзвичайної ситуації. Були проведені засідання 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та 

прийняті відповідні рішення. Керівництво підприємства ВАТ ‟Кіровоградгаз” 

прийняло адміністративне рішення не на користь громади міста. Це викликало 

резонанс та обурення з боку громади, тому що події відбувалися під час активної 
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фази опалювального сезону.  

Чинним законодавством України не дозволено в період опалювального 

сезону відключати від газопостачання котельні, які забезпечують опалення 

багатоквартирних житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. В 

цьому полягає суть проблеми.  

Я був вимушений втрутитися та долучитися до прямого ефіру під час 

надання керівництвом ВАТ ‟Кіровоградгаз” роз’яснень щодо ситуації, що 

склалася.  

Гладкий О.М., голова правління ВАТ ‟Кіровоградгаз”, відстоює інтереси 

свого підприємства, які не відповідають інтересам міста, комунальних 

підприємств та орендованому підприємству в тому числі. Але ми досягнули 

певних порозумінь завдяки арбітрам ‒ Кабінету Міністрів України, 

Кіровоградській обласній державній адміністрації, НАК ‟Нафтогаз України”.  

В суботу відбудуться переговори за участі міського голови, голови 

правління ВАТ ‟Кіровоградгаз”, керівництва НАК ‟Нафтогаз України”, про 

результати якого я доповім всім керівникам фракцій та на апаратній нараді.  

Вважаю передчасним зараз приймати рішення про початок процедури 

розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу з                                                  

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”. 

Як міський голова пропоную розглянути питання про звіт керівництва                     

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” на черговій сесії 29 березня 2018 року 

в розрізі переговорних процесів, які відбудуться протягом тижня, дати оцінку 

економічній діяльності, технічного стану, в разі необхідності провести 

бухгалтерську інвентаризацію на підприємстві та прийняти виважене рішення, 

від якого буде залежати доля майбутнього опалювального сезону.  

Ставлю на голосування депутатський запит, оголошений депутатом 

Капітоновим С.І. Прошу визначитися і проголосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 11, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Депутат Дрига В.В. вніс пропозицію заслухати звіт керівництва                              

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” на черговій сесії 29 березня                            

2018 року. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 



6 
 

Райкович А.П.: 

Олександре Володимировичу Мосін! 

Володимире Васильовичу Зайченко! 

Прошу озвучити керівництву ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” 

питання, поставлені депутатами, в ході проведення діалогу та обговорення 

ситуації з відключенням газопостачання. Пропозиції, які озвучувалися на 

погоджувальній нараді (технічний, економічний стан, розмір заборгованості та 

розрахунки за спожитий газ з НАК ‟Нафтогаз України”), та вимогу надати звіт 

про роботу ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” за опалювальний період 

2017/2018 на черговій сесії міської ради 29 березня 2018 року.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про дії 

керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо відключення від газопостачання 

теплогенеруючих підприємств міста”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. Доповідач Мосін О.В. ‒ заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Хотів би окреслити декілька питань: керівник ВАТ ‟Кіровоградгаз” 

озвучив, що міська рада взагалі не опікується питаннями газопостачання.  

Міг би сказати про таку ‟особистість” як керівник ВАТ ‟Кіровоградгаз”; 

про нечесні статті деяких видань; про комісію ТНС, про договірні відносини; про 

попередню оплату згідно з договірними відносинами; про НКРЕКП; про борги, 

які є у підприємства та про історію виникнення цих боргів, які існують 

десятиріччями; про постанову за № 1730 та договори, які було підготовлено 

комунальним підприємством, вчасно подано, але проігноровано НАК ‟Нафтогаз 

України” на початку опалювального сезону; про наявні проблеми у системі 

теплозабезпечення міста та про спільні рішення.  

Стосовно схеми теплопостачання, в основі якої лежить модернізація 

кожного з теплогенеруючих підприємств. Що таке технології, бюджетні 

можливості; надання дозволів на встановлення автономного опалення ‒ окрема 

тема, про структуру тарифу. Та чи може керівник ВАТ ‟Кіровоградгаз” говорити 

про те, що міська влада взагалі нічого не робить ‒ може, але це маніпуляція. 

Питання щодо опалювального сезону 2017/2018. Підприємства були 

підготовлені до початку опалювального сезону на 100 %. Відповідними 

законодавчими актами держава врегулювала всі питання, тому опалювальний 

сезон в місті розпочався вчасно. Маніпулювання та розмови стосовно тарифу, 

про несвоєчасну оплату за транспортування, розподіл природнього газу 

відбувалися майже на кожній нараді, яка проходила у міській раді та у 

облдержадміністрації.  

Стосовно боргів за транспортування і розподіл природнього газу. Борги 

виникають в результаті поточної роботи кожного комунального підприємства 

теплової енергетики за поточний місяць. В момент проходження поточного 

місяця ці борги погашаються, в тому числі за допомогою надходжень субвенцій 

з державного бюджету у вигляді пільг та субсидій, які оформлюються 
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протокольно. Тобто, на кінець місяця боргів немає. Це стосується роботи, яку 

має проводити ВАТ ‟Кіровоградгаз” на території міста. Все інше знаходиться в 

юридичній площині.  

За результатами вчорашньої зустрічі в НКРЕКП з керівником 

департаменту, який координує питання газозабезпечення, з’ясувалося, що наше 

місто займає перше місце в Україні по розбалансуванню системи 

теплозабезпечення. Була ініційована зустріч на рівні Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 

Міністерства фінансів України, підприємств теплоенергетичного комплексу, 

НКРЕКП, НАК ‟Нафтогаз України”, щоб обговорити тему стосовно коефіцієнта 

№ 2. Держава в законний спосіб повинна прийняти рішення щодо роботи та 

модернізації системи теплозабезпечення, в тому числі на території нашого міста.  

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), від імені фракції політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність” засудила дії та політику шантажу 

керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” та виступила на підтримку проекту рішення 

‟Про дії керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо відключення від 

газопостачання теплогенеруючих підприємств міста”. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), виступив на підтримку 

проекту рішення ‟Про дії керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо відключення 

від газопостачання теплогенеруючих підприємств міста”. 

 

Громадські діячі Гречуха В.М., Лаврусь А.М висловили власну думку 

стосовно ситуації, яка склалася біля будівлі ВАТ ‟Кіровоградгаз” 14-16 березня 

2018 року, а також щодо реакції депутатів міської ради та працівників 

правоохоронних органів. 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”), від імені депутатської фракції ‟Рідне 

місто” висловила обурення щодо дій керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо 

відключення від газопостачання теплогенеруючих підприємств міста та 

припинення теплопостачання закладів освіти.  

 

Райкович А.П.: 

Зачитав проект рішення ‟Про дії керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” щодо 

відключення від газопостачання теплогенеруючих підприємств міста”. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в 

цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1549 “Про дії керівництва ВАТ ‟Кіровоградгаз” 

щодо відключення від газопостачання теплогенеруючих підприємств 

міста”. (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про звіти 

керівників Кропивницького відділу поліції Головного управління національної 

поліції в Кіровоградській області та управління патрульної поліції                                             

в м. Кропивницькому щодо подій біля будівлі ВАТ “Кіровоградгаз”                                      

14, 15, 16 березня 2018 року”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідачі: 

Авдієнко Д.О. ‒ начальник Кропивницького відділу поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області; 

Цюцюра А.І. ‒ начальник управління патрульної поліції                                                        

в м. Кропивницькому. 

 

Авдієнко Д.О., начальник Кропивницького відділу поліції ГУ НП в 

Кіровоградській області, зачитав інформацію Кропивницького відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо подій 

біля будівлі ВАТ ‟Кіровоградгаз” 14, 15, 16 березня 2018 року, прокоментував 

виступ депутата Краснокутського О.В. та відповів на запитання депутата 

Санасаряна Р.Р., представників громади Гречухи В.М., Кернасюка С.В. 

 

Депутати Демченко М.І., Деркаченко Ю.О. виступили на підтримку дій 

працівників Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області та управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную інформацію начальника Кропивницького відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області щодо 

подій біля будівлі ВАТ ‟Кіровоградгаз” 14, 15, 16 березня 2018 року взяти до 

відома. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1550 “Про інформацію Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області щодо подій біля будівлі ВАТ ‟Кіровоградгаз” 14, 15, 16 березня                     

2018 року” (додається). 

 

Цюцюра А.І., начальник управління патрульної поліції в Кіровоградській 

області, зачитав інформацію управління патрульної поліції в Кіровоградській 

області щодо подій біля будівлі ВАТ ‟Кіровоградгаз” 14, 15, 16 березня                         

2018 року. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную інформацію начальника управління патрульної поліції в 

Кіровоградській області щодо подій біля будівлі ВАТ ‟Кіровоградгаз”                                                   

14, 15, 16 березня 2018 року взяти до відома. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1551 ‟Про інформацію управління патрульної 

поліції в м. Кропивницькому щодо подій біля будівлі ВАТ ‟Кіровоградгаз” 

14, 15, 16 березня 2018 року”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Порядок денний позачергової одинадцятої сесії міської ради вичерпаний. 

Дякую всім за роботу! 

 

Позачергову одинадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання оголошую закритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 

 


