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П Р О Т О К О Л  № 59 
другого засідання тридцять дев'ятої сесії  

Кіровоградської міської ради  
шостого скликання 

 
від 29 липня 2014 року м. Кіровоград 
 
Тридцять дев'яту сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання 

відкриває секретар міської ради Марковський І.І. 
 

Марковський І.І.: 
Шановні депутати! 
Прошу зареєструватися. 
 
Шановні депутати! 
На друге засідання тридцять дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання прибуло та зареєструвалося 52 депутата. Кворум, 
необхідний для роботи сесії, є. 

Друге засідання тридцять дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради 
шостого скликання може розпочинати свою роботу. Управлінням апарату 
Кіровоградської міської ради надано на робоче місце кожного депутата  
інструкцію по користуванню пультом депутата електронної системи 
голосування “Рада В”. 

 
На першому засіданні тридцять дев'ятої сесії міської ради було обрано 

робочі органи сесії: 
до складу робочої президії обрано голову постійної комісії міської ради з 

питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, захисту 
прав споживачів та цін Стрижакова Артема Олеговича. 

головою секретаріату обрано Кур'яна Андрія Сергійовича.  
Президія та секретаріат – в повному складі. 
 
В роботі другого засідання тридцять дев'ятої сесії Кіровоградської міської 

ради шостого скликання беруть участь: 
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у                

м. Кіровограді ради; 
Заботкін Валерій Миколайович – голова Ленінської районної у                     



м. Кіровограді ради; 
Салюк Сергій Миколайович – заступник прокурора м. Кіровограда; 
Бродченко Юрій Георгійович — перший заступник начальника 

управління служби безпеки України; 
Ковальчук Віктор Іванович — голова Кіровоградської міської виборчої 

комісії Кіровоградської області. 
 

Марковський І.І. привітав депутата Кур'яна Андрія Сергійовича з 
народженням доньки. 

Ковальчук В.І., голова Кіровоградської міської виборчої комісії 
Кіровоградської області, оголосив постанову міської виборчої комісії                      
від 21.07.2014 № 525 щодо визнання обраним депутатом Кіровоградської 
міської ради шостого скликання наступного за черговістю кандидата в 
депутати у виборчому списку Кіровоградської міської організації політичної 
партії Всеукраїнське об'єднання “ Батьківщина” по багатомандатному 
виборчому округу на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року Бондарчука Сергія 
Павловича (постанова додається).  

 

Шановні колеги!  
24.07.2014 відбулось прощання та поховання чотирьох бійців, які 

загинули під час проведення антитерористичної операції на території Донецької 
та Луганської областей: Коваленка Юрія Вікторовича — заступника командира 
загону спецпризначення, уродженця Вінницької області, Майсєєва Станіслава 
Анатолійовича — розвідника-кулеметника групи спецпризначення, уродженця 
Харківської області та кіровоградців, воїнів, яких поховано на алеї Слави 
Ровенського кладовища, це Алєксєєв Микола Васильович — старший сержант 
та підполковник Майстерюк Роман Андрійович — звання присвоєно посмертно. 
Вчора та сьогодні відбулися прощання та поховання з бійцями кіровоградцями 
— старшиною третього полку спецпризначення Гаркавенком Віктором 
Олександровичем і полковником національної гвардії Сніцарем Павлом 
Леонідовичем — звання присвоєно посмертно. 

 

Пропоную вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання. 
 

Далі було надано слово громадянам міста Потимку Владиславу та 
Потимку Олегу — родичам військовослужбовців Кіровоградського загону 
спецпризначення, які розповіли про потреби бійців у військовому обладнанні, а 
саме у тепловізорах, а також попросили допомоги у депутатів у зібранні 
коштів на обладнання. 

Марковський І.І.: 
Обов'язково врахуємо ваше прохання і допоможемо. Далі слово надається 

заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Васильченку С.С. з приводу врегулювання питання по упорядкуванню 
роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями на 
території міста Кіровограда. 

Васильченко С.С., заступник міського голови з питань діяльності 



виконавчих органів ради: 
Шановний головуючий, шановні колеги. 
Насамперед хочу зазначити, що до теперішнього часу єдиного порядку 

розміщення об'єктів сезонної торгівлі прохолоджувальними напоями та пивом, 
морозивом, квасом на території міста Кіровограда не існувало. Збір коштів за 
розташування пивних наметів та точок з продажу квасу не проводився, кошти 
до бюджету не надходили. В період з 1 липня по 29 липня цього року нами не 
погоджено жодної картки обліку таких об'єктів. Всі картки обліку видані в 
період за лютий — травень цього року, при тому що рішенням виконавчого 
комітету міської ради визначено, що сезонна торгівля здійснюється в період з 1 
травня по 30 вересня. 

В поточному році сезонна торгівля здійснюється на літніх майданчиках 
біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, на приватних чи 
орендованих земельних ділянках, кількість яких становить 83 одиниці, та в 
місцях, визначених рішеннями виконавчого комітету міської ради (дислокація зі 
змінами). 

Порівняно з 2013 роком кількість літніх майданчиків біля стаціонарних 
закладів ресторанного господарства зросла на 22 одиниці, що пов'язано із 
забороною куріння в закладах ресторанного господарства та облаштуванням 
відкритих терас, на яких куріння не заборонено. 

Дану Дислокацію місць для розміщення сезонних об'єктів зі змінами    у 
2014 році затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради          від 
29.04.2014 № 227. Проект даного рішення пройшов погодження на засіданні 
постійної депутатської комісії з питань торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування, захисту прав споживачів та цін 18.04.2014 (протокол 
№ 39). Рішення депутатами прийнято одноголосно. Даною Дислокацією 
передбачено 40 місць для розміщення літніх майданчиків на землях загального 
користування, у тому числі і біля стаціонарних закладів ресторанного 
господарства. 

Хочу звернути увагу на те, що при визначенні переліку місць, в яких 
здійснюється продаж прохолоджувальних напоїв, у тому числі і пива, 
неповністю враховані вимоги рішення Кіровоградської міської ради             від 
31.05.2011 № 570 “Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними 
та слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда”, відповідно до 
якого заборонено продаж пива: 

у сквері “Центральний”; 
на території, у радіусі до 300 м від шкіл, дитячих садків та спортивних 

споруд; 
у скверах та на площах міста під час проведення масових заходів. 
 
Так, згідно з рішенням № 227 погоджено розміщення літніх майданчиків: 

Рішення  
№ 227 
29.04.2014 

ФОП  
Носик 
Ірина 

Вул. 
Тельмана, 5 
кафе 

Поряд 
притулок 
для дітей 

Закусочна 
“Городок” 

Вул. 
Тельмана, 5 



Валеріївна “Городок” “Надія” 
 
Погоджено, протягом року, за підписом Бєлової Т.О. роботу літніх кафе 

біля наступних стаціонарних об'єктів ресторанного господарства: 
12 літніх майданчиків в парку 50-річчя Жовтня (Дендропарк); 
кафе “Золоті Куполи” (сквер “Центральний), картка № 398                    від 

19.11.2013; 
кафе “Албена”, вул. Космонавта Попова, 11-а, поряд із ЗНЗ № 31, картка 

обліку № 11 від 15.01.2014; 
кафе-бар “Камелія”, вул. Гагаріна, 4/11, поряд кооперативний коледж ім. 

Сая, картка № 350 від 10.10.2013; 
кафе “Романтик”, вул. Космонавта Попова, 24-а, поряд д/с № 3 

“Незабудка”, картка № 71 від 17.03.2014; 
кафе “Чорна кава”, вул. Шевченка, 7/17, поряд з гімназією “Гармонія”, 

картка без номеру; 
кафе “Вояж”, вул. Добровольського, 13, напроти будинку дитячої 

творчості, картка № 8; 
кафе “Варенична”, вул. В'ячеслава Чорновола, 14/2, поряд з гімназією 

“Гармонія, картка № 343 від 03.10.2013; 
кафе “Сьомий елемент”, вул. Космонавта Попова, 22-а, поряд д/с № 3 

“Незабудка”, картка № 177 від 01.06.2014; 
кафе “Старе місто”, вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1, поряд д/с № 3, 

картка № 414 від 27.11.2013; 
пивбар, вул. Добровольського, 13-б, напроти будинку дитячої творчості, 

картка № 149 від 16.05.2014. 
Відповідно до рішення виконавчого комітету № 227 від 29.04.2014 

дозволено розміщення літніх майданчиків на пішохідній дорозі по               вул. 
Дворцовій — всього 12 таких майданчиків, а також на тротуарі по        вул. 
Авіаційній, 2 (кафе “Фан-клуб”), що суперечить всім вимогам санітарно- 
будівельних норм. 

При перевірці карток обліку встановлено, що рішення виконавчого 
комітету прийнято 29.04.2014, а картки обліку на літні майданчики виписані та 
зареєстровані раніше, наприклад: 

кафе “Українські страви”, картка № 88 від 24.04.2014; 
кафе-бар ФОП Коява, вул. Героїв Сталінграда, 28-а, картка № 105          від 

09.04.2014; 
кафе “Застава”, просп. Університетський, 25, картка № 155                     від 

25.04.2014; 
бар “Биток”, вул. Полтавська, 28-а, картка № 95 від 04.04.2014; 
ФОП Магльована, вул. Кропивницького (біля ринку Полтавський), картка 

№ 49 від 14.04.2014. 
 
Після 29 квітня цього року надійшло ще 20 заяв, з них на розміщення 

літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства — 6, окремо, на 



землях загального користування — 14.  
Відповідно до поданих заяв управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення Кіровоградської міської ради зобов'язане 
підготувати проект рішення та надати його на розгляд виконавчого комітету 
міської ради. Враховуючи резонанс, який викликаний в місті чисельними 
публікаціями в місцевих засобах масової інформації стосовно літніх 
майданчиків, було вирішено запропонувати членам виконавчого комітету кожну 
з поданих заяв розглядати окремо і вже за результатами розгляду виносити 
рішення. 

Для того, щоб ознайомитися з ситуацією стосовно розташування літніх 
наметів в м. Кіровограді, та здійснення контролю за їхньою діяльністю, 
управлінням по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення проводяться спільні рейди з залученням працівників міліції, 
спецінспекції, благоустрою міста та санітарною службою. Серед порушень 
встановлено, що не скрізь дотримуються вимог санітарних і пожежних норм та 
правил: 
 не утримуються робочі місця та прилегла до них територія у належному 
санітарному стані; 
 не облаштовано місця здійснення торгівлі контейнерами (урнами, тощо) 
для збору використаного разового посуду, паперу; 
 не всі місця літньої торгівлі облаштовано біотуалетами. 
 Крім літніх майданчиків особливе занепокоєння викликають так звані 
лотки з продажу квасу, рішення по розміщенню яких прийнято також на 
засіданні виконкому 29.04.2014 № 227 (додаток 1) в кількості 178 місць, а 
насправді їх набагато більше — до 300 місць. Картки обліку видані за підписом 
Бєлової Т.О. в період з 11.04 по 24.04.2014, погоджень санітарної служби 
більшість з них не має. Окремі картки не мають номерів, деякі картки 
зареєстровані під одним номером. Журнал реєстрації лотків з продажу квасу не 
вівся. 

Хочу зазначити, що управління по сприянню розвитку торгівлі та 
побутового обслуговування населення вживає заходів для покращення ситуації, 
яка склалася. До спеціалістів управління ставляться вимоги з приведення 
документообігу до норм діловодства, вимагаються пояснення з приводу певних 
неточностей в документах. Мною та начальником управління торгівлі було 
здійснено, з залученням представників засобів масової інформації, обхід-огляд 
об'єктів літньої торгівлі. Складено графік, за яким щоденно відповідальні 
працівники управління проводять перевірки об'єктів торгівлі. За результатами 
перевірок складаються адміністративні протоколи. Для участі в перевірках були 
запрошені депутати. 

Тому, з метою упорядкування роботи сезонних об'єктів у 2014 році 
вважаємо за слушне: 
 підвищити разом з міліцією контроль за дотриманням на літніх 
майданчиках Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями та виконанням 
рішення міської ради від 31.05.2011 № 570 “Про упорядкування роздрібної 
торгівлі пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста 



Кіровограда”; 
 суб'єктам господарювання забезпечити дотримання вимог Правил роботи 
закладів ресторанного господарства щодо організації мобільного харчування 
населення; 
 управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради з власниками сезонних об'єктів 
опрацювати питання щодо: 
 дотримання встановленого режиму роботи; 
 забезпечення допустимих рівнів звучання звуковідтворювальної 
апаратури в межах доби з 08.00 до 22.00; 
 заборони використання звуковідтворювальної апаратури в межах доби            
з 22.00 до 23.00; 
 забезпечення вільного доступу відвідувачів до користування вбиральнею; 
 заборони перебування на літніх майданчиках після 22.00 дітей віком                  
до 16 років. 

Що стосується покращення організації сезонної торгівлі на перспективу, 
вже сьогодні спільно з юридичним управлінням розробляється Положення про 
порядок здійснення сезонної торгівлі на території                  м. Кіровограда. На 
нашу думку літні майданчики повинні розміщуватись здебільшого біля 
стаціонарних закладів ресторанного господарства, оскільки в них створено 
відповідні умови для обслуговування відвідувачів, та в зонах масового 
відпочинку населення (пляжі, парки, сквери); 
 розробляється проект договору про спільне утримання території 
земельних ділянок загального користування, на яких розміщено сезонні об'єкти 
торгівлі; 
 визначити перелік місць здійснення сезонної торгівлі, в яких продаж пива 
не буде здійснюватись; 
 визначитись щодо зовнішнього вигляду об'єктів сезонної торгівлі; 
обмежити режим роботи окремо розміщених літніх майданчиків до 23.00. 
 Дякую за увагу! 
 

Краснокутський О.В., депутат міської ради, (депутатська група 
“Громадський актив”):  

Я пропоную не “підвищити контроль”, а “посилити контроль”. 
Марковський І.І.:  
Є пропозиція прийняти до відома. 

 

Вчора, 28.07.2014 відбулась узгоджувальна нарада з керівниками 
депутатських фракцій та груп, на якій було запропоновано, за пропозицією 
керівника депутатської групи “Єлисаветград” Бєлова В.В., зняти з розгляду два 
питання: 

1. Про надання Корпорації «ХХІ–СТОЛІТТЯ» дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по просп. Правди, 28 (проект рішення за реєстраційним  № 
3424). Порядковий номер 152. 

2. Про надання ТОВ ,,КОМПОЗИЦІЯ” дозволу на розроблення технічної 



документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по просп. Правди, 15-д (проект рішення за реєстраційним  № 3425). 
Порядковий номер 153. 

Також на узгоджувальній нараді було вирішено включити до порядку 
денного проекти рішень, які вам роздано. Хто за те щоб затвердити дані 
пропозиції, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 50, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 6. 
Прийнято. 

 

Кривий В.Г., депутат міської ради, (депутатська група “ Громадський 
актив”), запропонував включити до порядку денного проект рішення “ Про 
надання ПП “ СВІТОГЛЯД ПЛЮС” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій              
Пермській, 74”. 

Марковський І.І.: 
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 37, 

“ утримались” – 8, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 12. 
Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Більше немає пропозицій щодо внесення змін та доповнень до порядку 

денного тридцять дев'ятої сесії міської ради? Немає. 
Пропоную затвердити зміни та доповнення до порядку денного тридцять 

дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 54, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 3. 
Прийнято рішення № 3255 “Про внесення змін та доповнень до  

порядку денного тридцять дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради 
шостого скликання” (додається). 

 
Марковський І.І.: 
Шановні колеги! 
Переходимо до розгляду питань порядку денного тридцять дев'ятої сесії 



міської ради. 
Перше питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. 
Депутат Стрижаков А.О. попросив слово та зачитав свій депутатський 

запит від 29.07.2014 № 734/6-дз про розроблення єдиної концепції реєстрації 
пивних наметів та створення робочої комісії з даного питання (додається). 

Марковський І.І.: 
Пропоную, аби робочу комісію очолив голова постійної комісії міської 

ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, 
захисту прав споживачів та цін Стрижаков Артем Олегович і пропоную 
підтримати оголошений депутатський запит депутата міської ради Стрижакова 
А.О. та прийняти проект рішення з даного питання в цілому. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 43, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 16. 
Прийнято рішення № 3256 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Стрижакова А.О.” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Шановні колеги! 
На адресу Кіровоградської міської ради надійшло 11 депутатських запитів 

депутатів міської ради щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста, з 
них десять колективних.  

Зачитав депутатські запити депутата Кіровоградської міської ради 
Юрченка І.А. від 21.07.2014 №№ 722/6-дз, 723/6-дз та десять колективних 
депутатських запитів депутатів міської ради від 16.07.2014 № 721/6-дз-к, від 
21.07.2014 №№ 724/6-дз-к, 725/6-дз-к, від 25.07.2014 №№ 726/6-дз-к, 727/6-дз-к, 
728/6-дз-к, 729/6-дз-к, 730/6-дз-к, від 29.07.2014 №№ 732/6-дз-к, 733/6-дз-к 
(додаються) та зачитав проект рішення міської ради “ Про депутатські 
запити депутатів Кіровоградської міської ради”.  

Пропоную підтримати оголошені депутатські запити депутатів 
Кіровоградської міської ради та прийняти проект рішення з даного питання в 
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 56, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 2. 
Прийнято рішення № 3257 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 
Марковський І.І. зачитав депутатський запит депутата Топчія П.С. (від 

28.07.2014 № 731/6-дз) про встановлення допомоги мешканцям міста 



Кіровограда — учасникам АТО та членам їх сімей. 
 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 
Шановні депутати! Я сьогодні отримав колективну заяву від мешканців 

сел. Гірничого, Масляниківки, Савіновки, сел. Сонячного про звалище 
побутових відходів, яке знаходиться на Завадівці. Звалище постійно горить на 
протязі двох тижнів, не дає людям можливості відкрити вікна, люди 
задихаються. Я хотів би з голосу внести депутатський запит і прошу депутатів 
підтримати і розібратись, звідки в нас таке звалище і чому його не гасять.  

 
Марковський І.І.: 
Пропоную підтримати оголошені депутатські запити депутата          

Топчія П.С. від 28.07.2014 № 731/6-дз та депутата Кролевця А.В.                  від 
29.07.2014 № 735/6-дз. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 55, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 4. 
Прийнято рішення № 3258 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради Топчія П.С. та Кролевця А.В.” (додається). 
 
 

Фомуляєв А.М., депутат міської ради (депутатська група 
“Громадський актив”):  

Уважаемые коллеги! Уважаемые присутствующие в зале. 
Депутатский запрос группы “Громадський актив” (від 29.07.2014             

№ 736/6-дз-к) звучит так: “Відповідно до статті 22 Закону України “Про статус 
депутатів місцевих рад” просимо вирішити питання про перейменування просп. 
Комуністичного на честь воїнів, які захищають наш суверенітет на сході 
України в зоні АТО”. Названия улицы ещё нет. Предлагаю поддержать 
депутатский запрос и поручить соответствующей комиссии вынести на 
обсуждение общественности вопрос с предложениями названия, с установкой 
там мемориальной доски в память погибших. Потому что именно наших 
земляков, погибших, уже около двадцати, также много раненых. 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 
Я пропоную зробити другу хвилю нашого народного зібрання коштів для 

воїнів, які знаходяться в зоні АТО, виділимо ще кошти з міського бюджету, а 
також знову зберемо за списками гроші і назбираємо таким чином  на один чи 
два тепловізори і надамо їх нашим солдатам. 

Рибкін В.М., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 
перейменувати іншу вулицю замість просп. Комуністичного. 

Марковський І.І.: 
Я хотів би сказати, що ми багато робимо для допомоги 

військовослужбовцям та увіковічування пам'яті загиблих. Місто бере на себе 
поховання не тільки мешканців Кіровограда. Я хочу показати вам фото 



меморіалу, який планується встановити на алеї Слави на Ровенському 
кладовищі, меморіал буде зроблено не за бюджетні кошти, а за рахунок 
депутатів. 

Пропоную підтримати оголошений депутатський запит групи 
“Громадський актив” (від 29.07.2014 № 736/6-дз-к) про перейменування просп. 
Комуністичного і доручити контроль за виконанням заступнику міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Дризі В.В.. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 56, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 1. 
Прийнято рішення № 3259 “Про колективний депутатський запит 

депутатів Кіровоградської міської ради” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміни 

в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект рішення без 
номеру.  

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

 
 

Результати голосування: 
“ за” – 44, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 12. 
Прийнято рішення № 3260 “Про зміни в складі постійної комісії 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                 

“Про зміни в складі тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської 
ради щодо перевірки роботи управління власності та приватизації комунального 
майна та відділу ведення обліку житла Кіровоградської міської ради”. Проект 
рішення без номеру.  

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

Результати голосування: 
“ за” – 45, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 12. 



Прийнято рішення № 3261 “Про зміни в складі тимчасової 
контрольної комісії Кіровоградської міської ради щодо перевірки роботи 
управління власності та приватизації комунального майна та відділу 
ведення обліку житла Кіровоградської міської ради” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року 
№ 117 “Про встановлення місцевих податків і зборів”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3347 (включено до порядку денного (повторний розгляд). 
Доповідає Селіванова Н.О. – начальник відділу соціально-економічного 
розвитку та регуляторної політики управління економіки.  

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

Результати голосування: 
“ за” – 48, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 10. 
Прийнято рішення № 3262 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 117 “Про 
встановлення місцевих податків і зборів” (додається). 

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

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3479. Доповідає Балакірєва С.М.  – 
начальник відділу кадрової роботи. Хочу наголосити, що даний проект рішення 
виноситься від імені секретаря міської ради, виконуючого обов'язки міського 
голови.  

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

Результати голосування: 
“ за” – 41, 

“ утримались” – 2, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 15. 
Прийнято рішення № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради” (додається). 

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

рекомендовану чисельність апарату виконавчих комітетів Кіровської та 
Ленінської районних в місті Кіровограді рад”. Проект рішення без номеру.  



Доповідає Краснокутський О.В., голова постійної комісії міської ради з питань 
бюджету, фінансів, податків, планування та соціально-економічного розвитку. 

Заботкін В.М., голова Ленінської районної у місті Кіровограді ради: 
У меня есть несколько вопросов. На 01.01.2010 штат Ленинского 

районного в г. Кировограде совета составлял 44 человека. После того как 
полномочия по вопросам детей были переданы в городской совет, штат 
уменьшился на 8 человек. То есть осталось 36 человек. Согласно решения                  
от 29.12.2011 № 1133 “Про рекомендовану чисельність апарату Кіровської та 
Ленінської районних в місті Кіровограді рад, їх виконавчих комітетів і відділів” 
было рекомендовано оставить 13 человек. Таким образом уменьшилось 
финансирование: в 2010 году - 1 460 тыс. грн, на данный момент 692 тыс. грн. 
Уменьшение количества людей серьезно отображается на работе во время 
выборной кампании, а у нас выборы практически постоянно. Люди работают по 
12 часов в сутки а то и круглосуточно. Вопрос о численности никем не 
обсуждался. Просто посмотрели в потолок и сказали - “8 человек”. Почему не 
два, не три? Никто ничего не объяснил, как и что будет выполняться, как будут 
распределяться обязанности, никто даже не пригласил. Полномочия остались, а 
работать некому. Уважаемые депутаты! Прошу сначала разобраться в этом 
вопросе а потом уже рекомендовать необходимое количество работников. 

Марковський І.І.: 
Хочу пояснити депутатам, що Постанова Кабінету Міністрів України від 

01.03.2014 № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету" вимагала певних дій від міської ради і від районних рад також. Я 
багато разів попереджав голів районних рад, але нуль уваги на наші 
рекомендації. 

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна): 
Я хотіла сказати, що депутатам треба якнайближче бути до людей. Я 

працюю в ланці районної ради і бачу скільки надходить звернень від людей із 
соціальних питань, я бачу, які завдання ставить влада, як місцева так і на рівні 
держави. Я розумію, що сьогодні в бюджеті не вистачає коштів для утримання 
спеціалістів, які там працюють. Але не дивлячись на вимоги часу, я прошу 
залишити працівників в тій кількості, яка є. Тому що ви самі бачите, скільки іде 
звернень — нікому буде їх обробляти, нікому буде проводити зустрічі із 
квартальними комітетами й іншими людьми з різних питань. Тому, шановні 
депутати, підійдіть об'єктивно до даної проблеми. 

Марковський І.І.: 
Я хотів би сказати наступне, щоб всі депутати зрозуміли, що, по-перше,  

ми жодного працівника соціальної служби не скорочуємо, а по-друге, усі 
депутати, у тому числі і я, ми всі державні люди і ми бачимо, що робиться 
сьогодні у країні і я хотів би, щоб ми по-державному підходили до державних 
питань. 

Горбовський С.В., голова Кіровської районної у місті Кіровограді 
ради: 

Уважаемые депутаты! В своем проекте решения о рекомендованной 
численности Кировского районного в городе совета в количестве 9 единиц вы 



ссылаетесь на решение городского совета от 29.12.2010 № 65 “Про обсяги і 
межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською радою 
Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам шостого скликання 
та їх виконавчим органам”. Скажите, пожалуйста, как может 9 человек решать 
все эти полномочия? Приведу маленький пример — одним из основных 
исполнительных органов районного совета является финансовый отдел. 
Согласно пункта 36 статьи 6 Бюджетного кодекса Украины это учреждение, 
которое в соответствии с законодательством Украины выполняет функции по 
составлению и выполнению местных бюджетов, контролирует трату денег по 
распределению бюджета. Поскольку финансовый орган должен быть 
отдельным юридическим учреждением, в его состав, кроме руководителя, 
обязательно должен входить и бухгалтер, который в нашем случае кроме 
бухгалтерской работы выполняет еще и функции деловода и архивариуса. 
Кроме того в структуру финансового отдела должны входить и экономисты, так 
как ведется работа по учету и отчетности субвенции с государственного и 
местных бюджетов. За первое полугодие 2014 года это приблизительно 
составило 89 млн грн. Три года назад эту работу выполняли 7 человек, сегодня, 
благодаря сокращению, которое было проведено в 2011-2012 годах эту работ 
выполняет 3 человека. 

Дальше: районные советы наделены полномочиями проведения 
государственной регистрации избирателей. Согласно Постановления Кабинета 
Министров Украины, на 131 тысячу избирателей, а именно столько их в 
Кировском районе, должно работать 6 человек. На данный момент их в этом 
отделе три. На выборах Президента 25.05.2014 эти люди работали два месяца с 
семи утра до одиннадцати вечера. Сокращение в этом отделе приведет к срыву 
на государственном уровне будущих возможных выборов. 

Для обеспечения работы районных в городе советов в соответствии с 
действующим законодательством для проведения юридической экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов и для выполнения обязанностей 
уполномоченного лица по вопросам предотвращения и выявления коррупции 
крайне необходима в наличии в структуре аппарата должность юриста. Еще 
одним важным направлением в работе является координация деятельности 
органов самоорганизации населения. Это работа с квартальными комитетами, 
частный сектор. А также обеспечение деятельности депутатского корпуса, то 
есть та же самая подготовка к сессиям. Хочу обратить внимание, что я еще не 
назвал должность главного бухгалтера аппарата, специалиста по кадрам и саму 
должность председателя. 

В заключение хочу сказать, что массовое сокращение аппарата 
Кировского райсовета состоялось еще в 2011 году — с 62 до 37 человек и в 2012 
году — до 19 человек. Сейчас работает минимальное количество работников, 
каждый из которых выполняет по 2-3 разных функции. Уважаемые коллеги, 
прошу вас не поддерживать проект решения “Про рекомендовану чисельність 
апарату виконавчих комітетів Кіровської та Ленінської районних в місті 
Кіровограді рад”, потому что в таком смешном количестве мы не сможем хотя 
бы по минимуму выполнять те полномочия, которые вы на нас возложили. 



Спасибо за внимание.  
Костенко О.В.: 
Я пропоную залишити ту саму кількість, яка є на сьогодні. 
Бєлов В.В., депутат міської ради (голова депутатської групи 

“Єлисаветград”):  
Вопрос такой: у нас в структуре горисполкома работает порядка 300 

человек, мы сократили 11. В структуре Ленинского и Кировского райсоветов 
работает около 20 человек — мы сокращаем практически половину. Может мы 
пересмотрим вопрос и проведем сокращение горисполкома на 30-40 %? 

Марковський І.І.: 
Все проводиться відповідно до повноважень, які виконує рада, і голова 

Кіровської ради зауважив, що було 62 працюючих — стало 37, працювали; було 
37 — стало 19, працювали. Зараз теж будуть працювати, я Вас запевняю.  

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

Результати голосування: 
“ за” – 41, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 17. 
Прийнято рішення № 3264 “Про рекомендовану чисельність апарату 

виконавчих комітетів Кіровської та Ленінської районних в місті 
Кіровограді рад” (додається). 

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

внесення змін до структури і штатів Кіровоградського міського центру 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді”. Проект рішення за реєстраційним 
№ 3536. Доповідає Краснокутський О.В. - директор міського центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 43, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 16. 
Прийнято рішення № 3265 “Про внесення змін до структури і штатів 

Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 
року № 2524 “Про затвердження Програми “місцевих стимулів” для працівників 



охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3481. Доповідає Макарук О.О. – начальник управління 
охорони здоров'я.  

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

Результати голосування: 
“ за” – 50, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 9. 
Прийнято рішення № 3266 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 “Про 
затвердження Програми “місцевих стимулів” для працівників охорони 
здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 
3543. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської ради. 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 
Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”. Зазначеним проектом рішення 
передбачається виділення коштів на підготовку комунального підприємства 
“Теплоенергетик” до опалювального періоду.  

Що стосується питання щодо виділення додаткових коштів на 
забезпечення наших військових тепловізором: у зв'язку з тим що 1 тепловізор 
коштує 65 тис. грн, ми маємо можливість виділити дану суму за рахунок 
залишків коштів бюджету розвитку. Якщо придбати два тепловізори — то це 
більш ніж 100 тис. грн — підпадає під тендерну процедуру. У зв'язку з цим, у 
мене пропозиція: включити до проекту рішення придбання одного тепловізора 
на 65 тис. грн за рахунок залишку коштів бюджету розвитку по управлінню 
надзвичайних ситуацій для вирішення даного питання. Що стосується 
бронежилетів, то є інформація від управління надзвичайних ситуацій щодо 
забезпечення бронежилетами на державному рівні. 

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

доповненнями та зауваженнями постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 
податків, планування та соціально-економічного розвитку. Хто за дану 
пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 53, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 



“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3267 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський 
бюджет на 2014 рік” (додається). 

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

затвердження Програми передачі гуртожитків до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда на 2014-2015 роки”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3453 (доопрацьований). Доповідає Хачатурян О.С. – 
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 
ради. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 52, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 7. 
Прийнято рішення № 3268 “Про затвердження Програми передачі 

гуртожитків до комунальної власності територіальної громади                         
м. Кіровограда на 2014-2015 роки” (додається). 

 

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

внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради             від 
29 січня 2014 року № 2768 „Про затвердження Програми розвитку житлово–
комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда            на 2014 
рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3457. Доповідає                 Хачатурян 
О.С. – начальник Головного управління житлово-комунального господарства 
міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 
урахуванням змін і доповнень постійної комісії з питань житлово-комунального 
господарства та енергозбереження. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 48, 

“ утримались” – 2, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 9. 
Прийнято рішення № 3269 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2768 „Про 
затвердження Програми розвитку житлово–комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік” (додається). 

 

Марковський І.І.: 



Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2769 „Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг 
та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік”. Проект 
рішення за реєстраційним № 3539. Доповідає Хачатурян О.С. – начальник 
Головного управління житлово-комунального господарства 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” – 5. 
Прийнято рішення № 3270 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2769 „Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік” 
(додається). 

 

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

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 
м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК “Хліб України”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3312 (доопрацьований). Доповідає Хачатурян О.С. – 
начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 
ради. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 52, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 6. 
Прийнято рішення № 3271 “Про надання згоди на безкоштовне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади                   м. 
Кіровограда житлового фонду ДП ДАК “Хліб України” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року 
№ 3166 “Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, 
затвердження його Статуту, передачу житлових будинків та матеріальних 
цінностей”. Проект рішення за реєстраційним № 3560. Доповідає Хачатурян 
О.С. – начальник Головного управління житлово-комунального господарства 



міської ради. 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 
“ за” – 46, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 13. 
Прийнято рішення № 3272 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 06 червня 2014 року № 3166 “Про 
створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ”, затвердження його Статуту, передачу житлових будинків та 
матеріальних цінностей” (додається). 

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

скасування рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради        від 
02.08.2011 № 728”. Проект рішення за реєстраційним № 3561. Доповідає                
Осетров Г.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 49, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 9. 
Прийнято рішення № 3273 “Про скасування рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 02.08.2011 № 728” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2755”. Проект рішення за реєстраційним № 3540. Доповідає                      
Вовк Ю.М. - начальник відділу соціальної підтримки населення. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 55, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 3. 
Прийнято рішення № 3274 “Про внесення змін до рішення 



Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2755” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

виділення коштів на відшкодування витрат для поховання 
військовослужбовців”. Проект рішення за реєстраційним № 3541. Доповідає 
Вовк Ю.М. – начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

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

Є доповнення. В зв'язку з похованнями, які відбулися вчора і сьогодні,  
пропонується виділити кошти в сумі 24 923, 90 грн на відшкодування витрат 
комунальному підприємству “Ритуальна служба — спецкомбінат комунально-
побутового обслуговування” на поховання військовослужбовців:                
Алєксєєва М.В., Коваленка Ю.В., Майсєєва С.А., Майстерюка Р.А., Гаркавенка 
В.О. і Сніцара П.Л. 

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

доповненнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 59, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 0. 

Прийнято рішення № 3275 “Про виділення коштів на відшкодування 
витрат для поховання військовослужбовців” (додається). 

 

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

надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3542. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник 
відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

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

Відбулися зміни у пункті 1 “Надати матеріальну допомогу 19 особам, що 
є важкохворими і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком 
на суму 75 750,00 грн (сімдесят п'ять тисяч сімсот п'ятдесят гривень)”. 

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

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 57, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 2. 

Прийнято рішення № 3276 “Про надання одноразової грошової 



допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. Пропонується надати слово заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Олійнику О.О.  

Олійник О.О., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради: 

Шановні депутати, шановний секретар міської ради! 
На минулому засіданні міської ради у нас точилися дебати з вирішення 

так званих гаражних земельних питань. Ми вирішили їх всі сьогодні 
розглянути. Управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища міської ради за той проміжок часу, що пройшов з І-го 
засідання, провело аналіз цих гаражних питань, чи підпадають вони під дію 
Тимчасового положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для 
гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда. Сьогодні ми маємо розглянути 61 питання, дев'ять з 
них — це питання власників гаражів з порушеннями опорно-рухового апарату. 
Чотири земельні питання не відносяться до прибудинкової території — 
надається дозвіл на виділення землі у гаражних кооперативах. 14 питань — 
протирічать Положенню і ми повинні їх розглянути, але начальник управління 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської 
ради буде вносити пропозиції по зміні проекту рішення, прошу їх підтримати, 
аби в нас було законне право відмовити громадянам, і трохи зменшити 
чисельність тих рішень, які тягнуться караваном із сесії в сесію. А також прошу 
звернути увагу, що багато питань, які будуть сьогодні розглядатись, стосуються 
оренди землі, тому, враховуючи важке фінансове становище, прошу уважно 
розглянути і підтримати дані питання, аби кошти надійшли до міського 
бюджету. Дякую. 

 
Марковський І.І.: 
За Регламентом надійшов час перерви. Оголошується перерва на                

30 хвилин. 
 

Після перерви об 12.30 год. 
За результатами реєстрації системи “ Рада-В” в залі  

присутні 44 депутати. 
 

 
Марковський І.І.: 
Шановні колеги! 
Після перерви зареєструвалися 44 депутати. Кворум, необхідний для 

роботи сесії, є.  
Переходимо до розгляду питань порядку денного 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 продаж ТОВ “Єлисеївський” земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вул. Великій Перспективній, 17-а”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3349. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 37, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 8. 
Не прийнято. 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
по вул. Квітковій, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3315. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 40, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3277 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а” 
(додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-в, право 
власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 
3316. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 29, 

“ утримались” – 4, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 13. 
Не прийнято. 

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

“Про зміну Гершкулу С.І. цільового призначення земельної ділянки по              
вул. Сєрова, 1/121”. Проект рішення за реєстраційним № 3350. 



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

Йдеться про зміну цільового призначення земельної ділянки по              
вул. Сєрова, 1/121, це майно, є державний акт під розміщення житлового 
будинку для розташування медичного офтальмологічного центру. 

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” – 4. 

Прийнято рішення № 3278 “Про зміну Гершкулу С.І. цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Сєрова, 1/121” (додається). 

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

Корінецькій Н.В. цільового призначення земельної ділянки по                  вул. 
Червонозорівській (біля будинку № 13)”. Проект рішення за реєстраційним № 
3472. 

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

Йдеться про зміну Корінецькій Н.В. цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку № 13), зміна цільового 
призначення під розміщення аптеки, була викуплена земельна ділянка під двома 
гаражами. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 33, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 15. 
Не прийнято. 

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

“Про зміну Мірзояну Н.Г. цільового призначення земельної ділянки по              
вул. Гранітній, 22/141”. Проект рішення за реєстраційним № 3351. 

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

Йдеться про зміну цільового призначення земельної ділянки        
Мірзояну Н.Г. по вул. Гранітній, 22/141. Є державний акт — змінюється цільове 



призначення земельної ділянки під житловим будинком для розміщення 
магазину. 

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” – 4. 

Прийнято рішення № 3279 “Про зміну цільового призначення 
земельної ділянки Мірзояну Н.Г. по вул. Гранітній, 22/141” (додається). 

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

“Про передачу Абрамовичу М.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Нижній (напроти житлового будинку № 1)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3318. 

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

Затверджується проект землеустрою для ведення садівництва, земельна 
ділянка площею 412 кв. м. Попереднім рішенням міської ради надано 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” – 37, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 9. 
Не прийнято. 

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

“Про передачу Алєксєєвій Т.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Куйбишева”. Проект рішення за реєстраційним № 3299. 

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

Йдеться про передачу Алєксєєвій Т.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки під розміщення жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
вільна земельна ділянка площею 0,1000 га передається у приватну власність. 
Було перше рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, якому було присвоєно кадастровий номер. 

Бєлов В.В., депутат міської ради (голова депутатської групи 



“Єлисаветград”):  
Просьба к депутатам поддержать — это бывший работник горисполкома. 
Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 30, 
“ утримались” – 4, 

“ проти” – 3, 
“ не голосували” – 13. 
Не прийнято. 

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

передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність земельної ділянки на 
перехресті вул. Мінської та пров. Азовського”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3075. 

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

Йдеться про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки на перехресті вул. Мінської та пров. Азовського, затверджуємо проект 
землеустрою під розміщення жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
загальною площею 1000 кв. м. Розроблено проект землеустрою, є кадастровий 
номер. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 28, 
“ утримались” – 10, 

“ проти” – 3, 
“ не голосували” – 9. 
Не прийнято. 

 
Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 
Шановні депутати! Якщо ми не приймаємо рішення, ми повинні дати 

вмотивовану відповідь заявнику, чому саме не прийнято рішення. 
Марковський І.І.: 
Це воля депутата як йому голосувати, я нікого не буду примушувати. 
Краснокутський О.В., депутат міської ради, (депутатська група 

“Громадський актив”):  
Я просив би повернутись до голосування двох попередніх проектів за 

порядковими номерами 50 та 51.(“ Про передачу Алєксєєвій Т.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Куйбишева”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3299, та “ Про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у 



власність земельної ділянки на перехресті вул. Мінської та                         пров. 
Азовського”. Проект рішення за реєстраційним № 3075.) 

Ковальчук О.М., депутат міської ради, (депутатська група 
“Громадський актив”):  

Є пропозиція повернутись до питання за порядковим номером 43 (“ Про 
продаж ТОВ “ Єлисеївський” земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вул. Великій Перспективній, 17-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3349). 

Марковський І.І.: 
Хто за те, аби повернутись до розгляду питань за порядковими номерами  

43, 50, 51. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

“Про передачу Арістовій Н.Є. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Полтавській (у дворі житлового будинку № 81)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3352. 

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

Йдеться про передачу безоплатно у власність земельної ділянки площею 
24 кв.м для затвердження проекту землеустрою (учасник війни), для 
будівництва гаража. Не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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” – 8. 

Прийнято рішення № 3280 “Про передачу Арістовій Н.Є. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Полтавській (у дворі житлового 
будинку № 81)” (додається). 

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

“Про передачу Бардаковій Л.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по 



пров. Очаківському, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 3353. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Тут існуючий житловий будинок, вносяться зміни по уточненню житлової 

площі до затвердженого 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” – 3. 

Прийнято рішення № 3281 “Про передачу Бардаковій Л.Ф. 
безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Очаківському, 13” 
(додається). 

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

передачу Бедлінському О.Б. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. 
Мінському, 1-н”. Проект рішення за реєстраційним № 3354. 

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

Це існуючий житловий будинок. 
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” – 5. 
Прийнято рішення № 3282 “Про передачу Бедлінському О.Б. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Мінському, 1-н” 
(додається). 

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

передачу Бедлінській Я.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                      
вул. Габдрахманова, 65”. Проект рішення за реєстраційним № 3355. 

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



Було перше рішення міської ради про дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою, зараз передається у власність земельна ділянка. 

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” – 4. 

Прийнято рішення № 3283 “Про передачу Бедлінській Я.О. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 65” 
(додається). 

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

“Про передачу Бортник Г.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                    
вул. Макарова (біля будинку № 3)”. Проект рішення за реєстраційним                    
№ 3356. 

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

Було перше рішення міської ради про дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою, зараз передається у власність земельна ділянка під житловий 
будинок. 

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” – 7. 
Прийнято рішення № 3284 “Про передачу Бортник Г.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Макарова (біля будинку № 3)” 
(додається). 

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

передачу Вороні А.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по                      
вул. Башкирській (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 3139. 

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

Затверджується проект землеустрою для будівництва гаража в гаражному 
кооперативі. 



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” – 9. 

Прийнято рішення № 3285 “Про передачу Вороні А.Л. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Башкирській (біля котельні)” 
(додається). 

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

передачу Глушко Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                     
вул. Червоногвардійській (біля житлового будинку № 11)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3140. 

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

Затверджується проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для будівництва гаража. Не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3286 “Про передачу Глушко Л.І. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Червоногвардійській (біля житлового 
будинку № 11)” (додається). 

 

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

передачу Грабажею А.А. безоплатно у власність земельної ділянки по                  
вул. Можайського (біля будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним           
№ 3357. 

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

Інвалід ІІ групи, ліквідатор ЧАЕС. Гараж існуючий, перше рішення 
міської ради було прийнято 02.09.2010. Не суперечить Тимчасовому положенню 
про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва 



на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків           міста 
Кіровограда.  

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 48, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 1. 

Прийнято рішення № 3287 “Про передачу Грабажею А.А. безоплатно 
у власність земельної ділянки по вул. Можайського (біля будинку № 6)” 
(додається). 

 

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

передачу Драчу А.М. та Драч Т.П. безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Богдана Хмельницького, 243-а”. Проект рішення за реєстраційним           № 
3358. 

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

Це існуюче домоволодіння, передається у спільну сумісну власність 
земельна ділянка. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 47, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 2. 

Прийнято рішення № 3288 “Про передачу Драчу А.М. та Драч Т.П. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 
243-а” (додається). 

 

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

передачу Дубовцевій Ю.С. безоплатно у власність земельної ділянки по             
вул. Шкільній (напроти будинку № 29)”. Проект рішення за реєстраційним           
№ 3359. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка для будівництва жилого 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” – 4. 
Прийнято рішення № 3289 “Про передачу Дубовцевій Ю.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шкільній (напроти 
будинку № 29)” (додається). 

 

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

передачу Дудіну А.Є. безоплатно у власність земельної ділянки по                     
вул. Айвазовського, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 3360. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка для будівництва жилого 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” – 4. 
Прийнято рішення № 3290 “Про передачу Дудіну А.Є. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Айвазовського, 20” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дудіну Є.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по                     
вул. Айвазовського, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 3361. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 44, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3291 “Про передачу Дудіну Є.Л. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Айвазовського, 20” (додається). 



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

передачу Завольській Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по             
вул. Світлогорській 2-й, 15”. Проект рішення за реєстраційним № 3362. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка площею 400 кв. м для будівництва жилого будинку. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 48, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 1. 

Прийнято рішення № 3292 “Про передачу Завольській Л.О. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Світлогорській 2-й, 15” 
(додається). 

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

передачу Застригіну В.В. та Маркітан О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Краснодонському, 7”. Проект рішення за реєстраційним             
№ 3363. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка площею 586 кв. м по 1/2 ч. домоволодіння кожному для будівництва 
жилого будинку. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 49, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 1. 

Прийнято рішення № 3293 “Про передачу Застригіну В.В. та                        
Маркітан О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                          
пров. Краснодонському, 7” (додається). 

 
Марковський І.І.: 



Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 
передачу Євдокімовій Н.О. безоплатно у власність земельної ділянки по            
вул. Прирічній (біля будинку № 45)”. Проект рішення за реєстраційним              
№ 3364. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни, а саме, уточнюється площа 
земельної ділянки, яка і передається безоплатно у власність. 

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3294 “Про передачу Євдокімовій Н.О. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Прирічній (біля будинку 
№ 45)” (додається). 

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

передачу Довгому В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                  
вул. Башкирській”. Проект рішення за реєстраційним № 3141. 

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

Це існуючий гараж, згода на розроблення проекту землеустрою була 
надана 27.10.2011. Даний проект рішення не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда.  

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 37, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 12. 
Не прийнято. 

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

передачу Кіяшко Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                    
пров. Мотокросному, 59”. Проект рішення за реєстраційним № 3365. 



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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка площею 1000 кв. м для будівництва жилого будинку. 

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” – 10. 

Прийнято рішення № 3295 “Про передачу Кіяшко Л.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Мотокросному, 59” (додається). 

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

передачу Ковальчуку М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по            
вул. Пашутінській (у дворі будинку № 12)”. Проект рішення за реєстраційним 
№ 3142. 

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

Інвалід ІІ-ої групи. Перше рішення міської ради приймалось 24.04.2012. 
Даний проект рішення не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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” – 6. 

Прийнято рішення № 3296 “Про передачу Ковальчуку М.М. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Пашутінській (у дворі 
будинку № 12)” (додається). 

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

передачу Коломійчуку В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по             
вул. Башкирській (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 3366. 

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

Існуючий гараж, перше рішення міської ради приймалось 24.04.2012. 



Даний проект рішення не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 44, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 4. 

Прийнято рішення № 3297 “Про передачу Коломійчуку В.Г. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Башкирській (біля 
котельні)” (додається). 

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

передачу Костенку Ю.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по                
вул. Нейгауза (у дворі будинків №№ 26-30)”. Проект рішення за реєстраційним 
№ 3143. 

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

Існуючий гараж площею 12 кв. м, кооператив “Єва”. Даним проектом 
передається земельна ділянка у власність. Не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда.  

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” – 8. 

Прийнято рішення № 3298 “Про передачу Костенку Ю.Д. безоплатно 
у власність земельної ділянки по вул. Нейгауза (у дворі будинків №№ 26-
30)” (додається). 

 

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

передачу Костіній В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                   
вул. Башкирській (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 3367. 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 



навколишнього природного середовища міської ради: 
Існуючий гараж. Не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 

передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3299 “Про передачу Костіній В.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Башкирській (біля котельні)” 
(додається). 

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

“Про передачу Куценко Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. 
Курінному, 36”. Проект рішення за реєстраційним № 3368. 

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

Була надана згода на розроблення проекту землеустрою під розміщення 
жилого будинку. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 41, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 3, 
“ не голосували” – 4. 

Прийнято рішення № 3300 “Про передачу Куценко Л.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Курінному, 36” (додається). 

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

“Про передачу Кушніру Д.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Балтійській, 55”. Проект рішення за реєстраційним № 3369. 

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

Існуюче домоволодіння. Даним проектом рішення передається у приватну 
власність земельна ділянка. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 



Результати голосування: 
“ за” – 49, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 1. 
Прийнято рішення № 3301 “Про передачу Кушніру Д.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Балтійській, 55” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Лебедченку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по             
пров. Вільному, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 3370. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 45, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 4. 

Прийнято рішення № 3302 “Про передачу Лебедченку А.В. 
безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Вільному, 29” 
(додається). 

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

передачу Левицькій Н.Г., Левицькому І.М. та Левицькій І.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Григорія Кочерещенка, 1/60”. Проект 
рішення за реєстраційним № 3371. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 50, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 0. 



Прийнято рішення № 3303 “Про передачу Левицькій Н.Г., 
Левицькому І.М. та Левицькій І.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Григорія Кочерещенка, 1/60” (додається). 

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

“Про передачу Луньовій А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 
пров. Васильківському, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 3081. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка. 

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” – 4. 

Прийнято рішення № 3304 “Про передачу Луньовій А.М. безоплатно 
у власність земельної ділянки по пров. Васильківського, 1” (додається). 

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

“Про передачу Малишку В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Дворцовій (у дворі будинків №№ 27-31)”. Проект рішення за реєстраційним № 
3144. 

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

Існуючий гараж, даним проектом рішення затверджується проект 
землеустрою та передається у власність земельна ділянка. Перше рішення 
міської ради було прийнято 02.02.2012. Не суперечить Тимчасовому положенню 
про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва 
на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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” – 6. 

Прийнято рішення № 3305 “Про передачу Малишку В.І. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинків            №№ 



27-31)” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного               

“Про передачу Медяник К.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Червонозорівській (біля будинку № 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 
3145. 

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

Існуючий гараж, інвалід ІІІ-ої групи, даним проектом рішення 
затверджується проект землеустрою та передається у власність земельна 
ділянка. Перше рішення міської ради було прийнято 03.03.2012. Не суперечить 
Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда.  

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 48, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 2. 

Прийнято рішення № 3306 “Про передачу Медяник К.А. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку № 9)” 
(додається). 

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

передачу Міляху Є.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                    
вул. Кірова (біля будинку № 49)”. Проект рішення за реєстраційним № 2665. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 39, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 10. 
Прийнято. 

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

Прошу викласти проект рішення № 2665 “Про передачу Міляху Є.О. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кірова (біля будинку № 49)” в 
новій редакції та відмовити Міляху Є.О. з причини наявності права власності на 
нерухоме майно на іншу особу, справа знаходиться в суді. 



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

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 
“ за” – 41, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 7. 
Прийнято рішення № 3307 “Про відмову в передачі Міляху Є.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кірова (біля будинку  № 
49)” (додається). 

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

передачу Ніколаєнку О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по            
вул. Дзержинського (у дворі житлового будинку № 96-б)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3146. 

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

Даним проектом рішення затверджуємо проект землеустрою і передаємо 
земельну ділянку під розміщення гаражу площею 24 кв.м. Перше рішення було 
прийнято 27.10.2011, не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

передачу Новікову К.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                
вул. Шатила (біля будинку № 12)”. Проект рішення за реєстраційним № 3372 
(заява депутата Новікової В.В. щодо участі у голосуванні за даний проект 
рішення додається). 

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

Це існуючий гараж, перше рішення було прийнято до 28.04.2011. Не 
суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних 



ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 
багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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” – 6. 

Прийнято рішення № 3308 “Про передачу Новікову К.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 12)” 
(додається). 

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

передачу Панову В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                      
вул. Комарова (біля будинку № 19)”. Проект рішення за реєстраційним                     
№ 3373. 

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

Даним проектом рішення затверджується проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на підставі рішення міської ради від 02.02.2012, 
що не суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) 
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 
багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 11. 
Не прийнято. 

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

передачу Панченку Ф.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                
пров. Московському, 21”. Проект рішення за реєстраційним № 3374. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни щодо площі, існуюче 
домоволодіння, затверджується проект землеустрою під житловий будинок. 

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” – 6. 
Прийнято рішення № 3309 “Про передачу Панченку Ф.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Московському, 21” (додається). 
 

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

передачу Помазану Б.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                  
вул. Башкирській (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 3375. 

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

Це існуючий гараж в кооперативі. Перше рішення міської ради було 
прийнято 06.03.2013, не прибудинкова територія. Відповідає Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 42, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 4. 

Прийнято рішення № 3310 “Про передачу Помазану Б.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Башкирській (біля котельні)” 
(додається). 

 

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

передачу Рулі Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                            
вул. Червонозорівській (у дворі будинку № 9)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3147. 

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

Даним проектом рішення затверджується проект землеустрою, який    
розроблений на підставі рішення від 03.03.2012. Не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда.  



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” – 9. 

Прийнято рішення № 3311 “Про передачу Рулі Н.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Червонозорівській (у дворі будинку № 
9)” (додається). 

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

“Про передачу Сафошкіній І.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Кірова, 44”. Проект рішення за реєстраційним № 3376. 

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

Даним проектом рішення затверджується проект землеустрою, який    
розроблений на підставі рішення від 15.04.2010, не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда.  

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

“Про передачу Свердюку М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 
пров. Абаканському, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 3377. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка під існуючим будинком. 

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” – 4. 

Прийнято рішення № 3312 “Про передачу Свердюку М.В. безоплатно 
у власність земельної ділянки по пров. Абаканському, 2” (додається). 

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

“Про передачу Скліфусу В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Пожарського (напроти будинку № 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 
3378. 

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

Передається земельна ділянка інваліду ІІІ групи. Даний проект 
землеустрою розроблений від 03.03.2012, не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда.  

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” – 10. 
Не прийнято. 

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

“Про передачу Скорику В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Куйбишева”. Проект рішення за реєстраційним № 3379. 

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

Даним проектом рішення передається у приватну власність земельна 
ділянка під будівництво жилого будинку. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 25, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 21. 



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

передачу Смаглюку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по             
пров. Вільному, 37”. Проект рішення за реєстраційним № 3380. 

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

Було прийнято перше рішення міською радою про 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” – 40, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 9. 

Прийнято рішення № 3313 “Про передачу Смаглюку В.В. безоплатно 
у власність земельної ділянки по пров. Вільному, 37” (додається). 

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

передачу Соколовському Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
В’ячеслава Чорновола (у дворі будинку № 16)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3468. 

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

Існуючий гараж, передається у приватну власність, затверджений проект 
землеустрою. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 
“ за” – 36, 

“ утримались” – 3, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 37, 

“ утримались” – 1, 



“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 11. 
Не прийнято. 

 

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

“Про передачу Сухотіну Р.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Айвазовського, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 3381. 

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

Даним проектом рішення затверджується проект землеустрою, 
передається у власність земельна ділянка під будівництво жилого будинку. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 36, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 11. 
Не прийнято. 

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

передачу Сущенко Г.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                        
вул. Свободи, 23-б”. Проект рішення за реєстраційним № 3382. 

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

Існуюче домоволодіння, затверджений проект землеустрою, передається у 
приватну власність земельна ділянка. 

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” – 10. 

Прийнято рішення № 3314 “Про передачу Сущенко Г.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Свободи, 23-б” (додається). 

 

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

“Про передачу Теплих В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по            
вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 26)”. Проект рішення за реєстраційним 



№ 3383. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Інвалід ІІ групи — захворювання опорно-рухового апарату. Даний проект 

рішення не суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі 
(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 
територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3315 “Про передачу Теплих В.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку             
№ 26)” (додається). 

 

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

передачу Толочку В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по                   
вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 23/13)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3149. 

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

Інвалід ІІ групи — захворювання опорно-рухового апарату. Існуючий 
гараж. Даний проект рішення не суперечить Тимчасовому положенню про 
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.  

 
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” – 7. 

Прийнято рішення № 3316 “Про передачу Толочку В.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі 
будинку № 23/13)” (додається). 

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



“Про передачу Хвостову В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Полтавській (біля будинку № 28, корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 
3384. 

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

Проект землеустрою розроблений на підставі рішення міської ради        
від 07.10.2010. Даним проектом рішення передається у власність земельна 
ділянка під будівництво гаража. Не суперечить Тимчасовому положенню про 
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда.   

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” – 7. 

Прийнято рішення № 3317 “Про передачу Хвостову В.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 28, корп. 
2)” (додається). 

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

“Про передачу Цимбал І.М. безоплатно у власність земельної ділянки по           
вул. Осмьоркіна, 35”. Проект рішення за реєстраційним № 3091. 

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

Існуюче домоволодіння, даним проектом рішення передається у власність 
земельна ділянка. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 27, 
“ утримались” – 6, 

“ проти” – 2, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

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

передачу Чайковській Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки по             
вул. Башкирській (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 3151. 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 



навколишнього природного середовища міської ради: 
Існуючий гараж в гаражному кооперативі. 
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” – 10. 

Прийнято рішення № 3318 “Про передачу Чайковській Л.П. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Башкирській (біля 
котельні)” (додається). 

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

передачу Чернявській Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по               
вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3385. 

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

Інвалід ІІ групи, захворювання опорно-рухового апарата. Даний проект 
рішення не суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі 
(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 
територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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” – 9. 

Прийнято рішення № 3319 “Про передачу Чернявській Л.О. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 
(напроти будинку № 28, корп. 5)” (додається). 

 

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

передачу Черняку М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по               
пров. Халтуріна”. Проект рішення за реєстраційним № 3386. 

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

Був затверджений проект землеустрою рішенням міської ради, даним 
проектом рішення передається у приватну власність земельна ділянка під 



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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 33, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

 

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

“Про передачу Чубенку В.С. безоплатно у власність земельної ділянки по           
вул. Авіаційній, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 3387. 

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

Існуюче домоволодіння передається у приватну власність. 
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” – 9. 

Прийнято рішення № 3320 “Про передачу Чубенку В.С. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Авіаційній, 3” (додається). 

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

передачу Шевченку Г.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                     
вул. Маршала Конєва (напроти ресторану “Торнадо”)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3388. 

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

Інвалід війни ІІ групи із захворюванням опорно-рухового апарату. Даним 
проектом рішення передається земельна ділянка у приватну власність під 
будівництво гаража. Не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 



“ за” – 34, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

 
 Олійник О.О., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради: 
 Це інвалід війни, від облдержадміністрації отримав автомобіль з ручним 
керуванням, даний проект рішення не суперечить жодному з Положень, я не 
розумію, чому не голосують депутати! Пропоную повернутись і переголосувати 
дане питання. 

Марковський І.І.:  
Ставлю на голосування аби повернутись до розгляду проекту № 3388 

“Про передачу Шевченку Г.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                     
вул. Маршала Конєва (напроти ресторану “Торнадо”)”. Хто за те, аби 
повернутись, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 43, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 7. 
Прийнято. 

 

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3321 “Про передачу Шевченку Г.В. безоплатно 
у власність земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (напроти ресторану 
“Торнадо”)” (додається). 

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

“Про передачу Шеремету В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Башкирській (біля котельні)”. Проект рішення за реєстраційним № 3152. 

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

Існуючий гараж у гаражному кооперативі. Даний проект рішення не 
суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних 
ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 



багатоквартирних будинків міста Кіровограда 
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” – 10. 

Прийнято рішення № 3322 “Про передачу Шеремету В.О. безоплатно 
у власність земельної ділянки по вул. Башкирській (біля котельні)” 
(додається). 

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

передачу Шершнюку А.І. безоплатно у власність земельної ділянки по               
вул. Андріївській, 16 (напроти будинку № 41)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3389. 

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

Інвалід ІІ групи, ліквідатор ЧАЕС. Даним проектом рішення передається 
земельна ділянка у приватну власність під будівництво гаража. Не суперечить 
Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда. 

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3323 “Про передачу Шершнюку А.І. безоплатно 
у власність земельної ділянки по вул. Андріївській, 16 (напроти будинку № 
41)” (додається). 

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

передачу Щербаковій Г.Б. безоплатно у власність земельної ділянки по               
вул. Радянській (біля будинку № 4)”. Проект рішення за реєстраційним                  
№ 3390. 

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

Проект землеустрою розроблений на підставі рішення міської ради      від 



26.06.2012. Даним проектом рішення передається у власність земельна ділянка 
для будівництва гаража, не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 36, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 11. 
Не прийнято. 

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

“Про передачу Щербакову Д.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Повітрянофлотській (у дворі будинку № 55)”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3391. 

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

Проект землеустрою розроблений на підставі рішення міської ради      від 
26.06.2012. Даним проектом рішення передається у власність земельна ділянка 
для будівництва гаража, не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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” – 11. 
Не прийнято. 

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

передачу Щербакову О.А. безоплатно у власність земельної ділянки по                    
просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проект рішення за реєстраційним             
№ 3392. 

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

Проект землеустрою розроблений на підставі рішення міської ради      від 
02.02.2012. Даним проектом рішення передається у власність земельна ділянка 



для будівництва гаража. Це не прибудинкова територія, не суперечить 
Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 39, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 9. 

Прийнято рішення № 3324 “Про передачу Щербакову О.А. 
безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку 
№ 18) (додається). 

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

“Про передачу кооперативу “Автолюбитель-10” безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 10”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3393. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 44, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3325 “Про передачу кооперативу               

“Автолюбитель-10” безоплатно у власність земельної ділянки по                      
вул. Автолюбителів, 10” (додається). 

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

“Про надання Бойку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Башкирській, 3-м”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3155. 

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

Існуючий гараж у гаражному кооперативі. Даним проектом рішення  
дається дозвіл на розроблення проекту землеустрою не суперечить 
Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда. 

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” – 10. 
Прийнято рішення № 3326 “Про надання Бойку В.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Башкирській, 3-м” (додається). 

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

“Про надання Гавриленку О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку 
№ 94-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 3394. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 39, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 10. 
Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Які будуть пропозиції, прошу, будь ласка. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Прошу викласти проект рішення у новій редакції та відмовити 

Гавриленку О.А. в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою в 
зв'язку із зауваженнями від управління містобудування та архітектури — на 
ділянці знаходяться тепломережа та газопровід.  

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

зауваженнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 9. 
Не прийнято. 

 

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



надання Діордіці Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шканди, 5”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3473. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 600 кв.м. 

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” – 10. 

Прийнято рішення № 3327 “Про надання Діордіці Д.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Шканди, 5” (додається). 

 

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

надання Іщенко В.Ф. та Іщенку В.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сухумській, 30”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3320. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 701 кв.м. 

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” – 6. 

Прийнято рішення № 3328 “Про надання Іщенко В.Ф. та       Іщенку 
В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Сухумській, 30” (додається). 

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

надання Коваленко Л.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою              
щодо відведення земельної ділянки по просп. Комуністичному (біля будинку № 
12-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 3395. 



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

Результати голосування: 
“ за” – 37, 

“ утримались” – 3, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

 

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

надання Котляренко Т.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Яновського (напроти будинку № 100)”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3396. 

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

Прошу викласти проект рішення № 3396 у новій редакції та відмовити 
Котляренко Т.Ю. в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою в 
зв'язку із зауваженнями від управління містобудування та архітектури — на 
ділянці знаходяться охоронні зони ЛЕП та каналізації. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 43, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 5. 

Прийнято рішення № 3329 “Про надання Котляренко Т.Ю. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Яновського (напроти будинку № 100)” (додається). 

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

надання Красногоровій Т.Ш. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній, 50-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3397. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 607 кв.м,  виїжджала 
комісія зауважень не було. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 



Результати голосування: 
“ за” – 33, 

“ утримались” – 3, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 13. 
Не прийнято. 

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

надання Лобуру О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 68-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3398. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 39, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 8. 
Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Будь ласка, які будуть зауваження. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Прошу викласти даний проект рішення в новій редакції та відмовити 

Лобуру О.М. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність в зв'язку з тим, що даний проект 
рішення суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) 
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 
багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 37, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 11. 
Не прийнято. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний): 
Якщо даний проект рішення був прийнятий за основу, але не прийнятий зі 

змінами, то треба ставити його на голосування у первинній редакції, тобто без 
змін. 



Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в первинному 

вигляді без змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 
“ за” – 16, 

“ утримались” – 5, 
“ проти” – 5, 

“ не голосували” – 23. 
Не прийнято. 

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

“Про надання Малишок В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 31”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3399. 

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

Це існуючий гараж, земельна ділянка площею 38 кв. м, не прибудинкова 
територія, не суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі 
(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 
територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 34, 
“ утримались” – 4, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

надання Медведєву О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку            
№ 28, корп. 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 3158. Надійшла 
пропозиція прийняти даний проект рішення за основу. 

Осетров Г.І., заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради: 

Це воїн-афганець, інвалід. Прошу підтримати даний проект рішення у тій 
редакції, в якій він був занесений до порядку денного, тобто без змін. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 



Результати голосування: 
“ за” – 32, 

“ утримались” – 6, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

“Про надання Москаленку А.М дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Шкільній (біля будинку № 57-а)”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3400. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1000 кв.м для 
будівництва жилого будинку. Вільна земельна ділянка. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 25, 
“ утримались” – 7, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 6. 
Не прийнято. 

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

надання Несміян В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 68-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3401. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 32, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 16. 
Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення у первинній 

редакції, без змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 



“ за” – 17, 
“ утримались” – 6, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 25. 
Не прийнято. 

 

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

надання Опрі Н.В., Опрі Л.М., Заніздрі Ю.О. та Заніздрі А.Г. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по      
вул. Тернопільській, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 3402. 

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

Це існуюче домоволодіння. Даним проектом рішення надається дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 
житловий будинок. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 47, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 2. 

Прийнято рішення № 3330 “Про надання Опрі Н.В., Опрі Л.М.,             
Заніздрі Ю.О. та Заніздрі А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по                                        вул. 
Тернопільській, 13” (додається). 

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

“Про надання Подсєвакіній С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 8)”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3321. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 500 кв.м для ведення 
садівництва. 

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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3331 “Про надання Подсєвакіній С.М. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Курінному (біля будинку № 8)” (додається). 

 

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

надання Притулі Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку                         
№ 31)”. Проект рішення за реєстраційним № 3403. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 43, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Будь ласка, які будуть зауваження. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Прошу викласти даний проект рішення в новій редакції та відмовити 

Притулі Є.В. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 років у зв'язку з тим, що 
даний проект рішення суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

зауваженнями. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

 
Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в первинному 

вигляді без змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 21, 



“ утримались” – 8, 
“ проти” – 3, 

“ не голосували” – 17. 
Не прийнято. 

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

надання Притулі К.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”. Проект 
рішення за реєстраційним № 3322. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 30 кв. м, не 
прибудинкова територія, не суперечить Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 39, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 8. 

Прийнято рішення № 3332 “Про надання Притулі К.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Перемоги (біля будинку № 14)” (додається). 

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

надання Рудому А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 28,              
корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 3404. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 років, 
(інвалід ІІІ групи) не прибудинкова територія, не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 



 
 

Результати голосування: 
“ за” – 41, 

“ утримались” – 3, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3333 “Про надання Рудому А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Полтавській (біля будинку № 28, корп. 2)” (додається). 

 

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

надання Руссо В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Комарова (у дворі житлового будинку  № 
42)”. Проект рішення за реєстраційним № 3405. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (інвалід ІІ групи, 
захворювання опорно-рухового апарату), не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда. 

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” – 3. 

Прийнято рішення № 3334 “Про надання Руссо В.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Комарова (у дворі житлового будинку  № 42)” (додається). 

 

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

“Про надання Салову Я.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Художника Їжакевича (біля будинку           
№ 15)”. Проект рішення за реєстраційним № 3406. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1000 кв. м для 



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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

 

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

надання Сергієнку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Київській, 59/61”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3407. 

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

Даним проектом рішення надається в оренду існуюче домоволодіння 
строком на 25 років. 

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3335 “Про надання Сергієнку В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Київській, 59/61” (додається). 

 

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

надання Сосні І.Д. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)”. Проект 
рішення за реєстраційним № 3408. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 42, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 7. 
Прийнято. 



Марковський І.І.: 
Які будуть зауваження, будь ласка. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Прошу викласти проект рішення № 3408 “Про надання Сосні І.Д. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Кінному (біля будинку № 6)” в новій редакції та відмовити Сосні І.Д. у 
зв'язку з тим, що даний проект рішення суперечить Тимчасовому положенню 
про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва 
на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

Результати голосування: 
“ за” – 43, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3336 “Про відмову в наданні Сосні І.Д. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Кінному (біля будинку № 6)” (зупинено розпорядженням секретаря 
міської ради № 58 від 01.08.2014) додається. 

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

надання Тернавській Г.Й. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 7)”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3409. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 35, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

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

надання Токар С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку       
№ 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 3410. 

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

 
Результати голосування: 

“ за” – 33, 
“ утримались” – 1, 



“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

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

надання Унраін О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3106. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою. Вільна земельна ділянка під будівництво жилого будинку. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 33, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

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

надання Федорову В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”. Проект 
рішення за реєстраційним № 3323. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою для будівництва гаража. Не прибудинкова територія, не суперечить 
Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок 
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних 
будинків міста Кіровограда.  

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” – 15. 



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

надання Хахіній Л.О. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку  № 
9)”. Проект рішення за реєстраційним № 3411. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 30, 

“ утримались” – 2, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 15. 
Не прийнято. 

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

надання Ципі Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Гайдамацькому (напроти будинку        № 
16)”. Проект рішення за реєстраційним № 3324. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею        1000 
кв.м. для будівництва жилого будинку. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 35, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 13. 
Не прийнято. 

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

надання Ципі С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Філатова (поруч з будинком № 70)”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3325. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею        1000 



кв.м. для будівництва жилого будинку. 
Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 32, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

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

надання Чередніченку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 52)”. Проект 
рішення за реєстраційним № 3412. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (інвалід ІІ групи, 
захворювання опорно-рухового апарату), не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда. 

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” – 6. 

Прийнято рішення № 3337 “Про надання Чередніченку В.М. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Яновського (біля будинку № 52)” (додається). 

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

надання Шкуратову І.М. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 19”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3413. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 5 років 



(учасник бойових дій, інвалід ІІ групи, захворювання опорно-рухового апарату), 
не суперечить Тимчасовому положенню про порядок передачі (надання) 
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 
багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 37, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

надання Кіровоградській дитячій обласній лікарні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 
вул. Покровській, 69”. Проект рішення за реєстраційним № 3414. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення офісної 
будівлі. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 41, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 6. 

Прийнято рішення № 3338 “Про надання Кіровоградській дитячій 
обласній лікарні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Покровській, 69” (додається). 

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

надання ТОВ “Альянс-Трейдинг” дозволів на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Валентини 
Терешкової, 166, 166-б та 166-в”. Проект рішення за реєстраційним № 
3465.(заява депутата Гребенчука Ю.Ф. 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” – 45, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 3. 
Прийнято рішення № 3339 “Про надання ТОВ “Альянс-Трейдинг” 

дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Валентини Терешкової, 166, 166-б та 166-в” (додається). 

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

надання ПФ ,,Петроліум-Сервіс” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Дзержинського, 47”. Проект рішення 
за реєстраційним № 3282. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 41, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 7. 
Прийнято рішення № 3340 “Про надання ПФ ,,Петроліум-Сервіс” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 47” (додається). 

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

надання Андрієнко Т.А. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Запорозькій, 22/1”. Проект рішення за реєстраційним          
№ 3415. 

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

Існуючий житловий будинок, надається дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою. 

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” – 10. 

Прийнято рішення № 3341 “Про надання Андрієнко Т.А. дозволу                        
на розроблення технічної документації із землеустрою по                                      
вул. Запорозькій, 22/1” (додається). 



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

надання Артеменко Н.І. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Інгульській, 23”. Проект рішення за реєстраційним               
№ 3416. 

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

Існуючий житловий будинок, надається дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою. 

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” – 10. 

Прийнято рішення № 3342 “Про надання Артеменко Н.І. дозволу                   
на розроблення технічної документації із землеустрою по                                   
вул. Інгульській, 23” (додається). 

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

надання Головченко А.В. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Акмолінській, 73”. Проект рішення за реєстраційним           
№ 3417. 

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

Існуючий житловий будинок, надається дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 42, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 6. 

Прийнято рішення № 3343 “Про надання Головченко А.В. дозволу                   
на розроблення технічної документації із землеустрою по                                   
вул. Акмолінській, 73” (додається). 

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



надання Соколовському В.І. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3418. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою для будівництва гаража в гаражному кооперативі 
“Дружба”. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 39, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 8. 

Прийнято рішення № 3344 “Про надання Соколовському В.І. дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Академіка 
Корольова, 24-а” (додається). 

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

надання Соколовській К.Є. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3419. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою для будівництва гаража в гаражному кооперативі. 

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” – 8. 

Прийнято рішення № 3345 “Про надання Соколовській К.Є. дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою по          вул. 
Академіка Корольова, 24-а” (додається). 

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

надання Токаревій Ю.В. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Ялтинській, 18”. Проект рішення за реєстраційним             



№ 3420. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Існуючий житловий будинок, даним проектом рішення надається дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою. 
Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 40, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 6. 

Прийнято рішення № 3346 “Про надання Токаревій Ю.В. дозволу                    
на розроблення технічної документації із землеустрою по                        
вул. Ялтинській, 18” (додається). 

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

надання Чередніченко Г.В. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3421. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою для будівництва гаража в гаражному кооперативі 
“Дружба”. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 9. 
Не прийнято. 

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

надання Шишацькому В.О. та Дзюбенко В.Д. дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою по вул. Великій Пермській, 37/13”. Проект 
рішення за реєстраційним № 3422. 

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

Існуючий житловий будинок, даним проектом рішення надається дозвіл 



на розроблення технічної документації із землеустрою. 
Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 40, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 7. 

Прийнято рішення № 3347 “Про надання Шишацькому В.О. та 
Дзюбенко В.Д. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Великій Пермській, 37/13” (додається). 

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

надання Штраховій О.О. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за 
реєстраційним № 3423. 

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

Даним проектом рішення надається дозвіл на розроблення технічної 
документації із землеустрою для будівництва гаража в гаражному кооперативі 
“Дружба”. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 37, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 11. 
Не прийнято. 

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

поновлення Морозовій В.В. договору оренди земельної ділянки по                  
пров. Сухомлинського, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 3326. 

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

Даним проектом рішення поновлюється договір оренди 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” – 8. 
Прийнято рішення № 3348 “Про поновлення Морозовій В.В. договору 

оренди земельної ділянки по пров. Сухомлинського, 20” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продовження ТОВ ,,ХХІ-ВІК” договору оренди земельної ділянки по                   
вул. Героїв Сталінграда, 1-б” (заяви депутатів Онул Л.А. та Катеринич Л.А. 
щодо участі у голосуванні за даний проект рішення містяться у протоколі від 
06.06.2014 № 57). Проект рішення за реєстраційним № 3309. 

Бєлов В.В., депутат міської ради (голова депутатської групи 
“Єлисаветград”):  

Это идет продление договора аренды. Сейчас предприятие платит 3 % 
согласно договору, по проекту решения будет платить 6 %. Уважаемые 
депутаты, выбор за вами. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 25, 
“ утримались” – 5, 

“ проти” – 5, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради, голова постійної комісії 
міської ради з питань бюджету, фінансів, податків, планування та 
соціально-економічного розвитку (депутатська група “Громадський 
актив”):  

Шановні депутати. На кожній сесії ми приймаємо рішення про додаткові 
витрати з міського бюджету і кожного разу даються доручення і начальнику 
фінансового управління і комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, 
податків, планування та соціально-економічного розвитку знайти кошти. Я не 
розумію безвідповідального голосування, коли питання, які поповнили б 
бюджет, не набирають голосів. 

Марковський І.І.: 
Я з вами абсолютно погоджуюсь, але голосування це є воля депутата. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про передачу 
Вихресту В.Д. в оренду земельної ділянки по вул. Садовій (у дворі житлового 
будинку № 16)”. Проект рішення за реєстраційним № 3138. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни прізвища і надається в оренду 



земельна ділянка під розміщення гаража. Не суперечить Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда.  

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 36, 
“ утримались” – 0, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 12. 
Не прийнято. 

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

передачу ФОП Згривець Л.М. в оренду земельної ділянки по              
пров. Центральному, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 3426. 

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

Даним проектом рішення затверджується проект землеустрою і 
передається в оренду земельна ділянка під розміщення адміністративної будівлі. 
Орендна плата визначена на рівні 5 %. 

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” – 8. 

Прийнято рішення № 3349 “Про передачу ФОП Згривець Л.М. в 
оренду земельної ділянки по пров. Центральному, 3” (додається). 

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

“Про передачу Меланченку П.Г. в оренду земельної ділянки по                               
вул. Яновського, 81”. Проект рішення за реєстраційним № 3427. 

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

Даним проектом рішення затверджується проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду. 

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” – 4. 
Прийнято рішення № 3350 “Про передачу Меланченку П.Г. в оренду 

земельної ділянки по вул. Яновського, 81” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ “АВГУСТ-СИСТЕМ” в оренду земельної ділянки по                  
вул. Шевченка, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 3428. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни і затверджується технічна 
документація щодо передачі в оренду земельної ділянки. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 40, 
“ утримались” – 2, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 7. 

Прийнято рішення № 3351 “Про передачу ТОВ “АВГУСТ-СИСТЕМ” 
в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 12” (додається). 

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

передачу ПАТ “Кіровоградобленерго”  в оренду земельної ділянки по                   
вул. Парковій”. Проект рішення за реєстраційним № 3466. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 36, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 2, 

“ не голосували” – 11. 
Не пирйнято. 

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

передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по                   
вул. Ярославській (біля будинку № 88/55)”. Проект рішення за реєстраційним № 
3467. 



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

Результати голосування: 
“ за” – 29, 

“ утримались” – 7, 
“ проти” – 2, 

“ не голосували” – 11. 
Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 22.04.2009                    
№ 1934”. Проект рішення за реєстраційним № 3429. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни і надається згода на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 
будівництво гаража. Не прибудинкова територія, відповідає Тимчасовому 
положенню про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 
Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 23, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 22. 
Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16.02.2010                    
№ 3227”. Проект рішення за реєстраційним № 3430. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни і надається дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 
будівництво гаража (інвалід із захворюванням опорно-рухового апарату). Не 
прибудинкова територія, відповідає Тимчасовому положенню про порядок 
передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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



дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 36, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 10. 
Не прийнято. 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15.04.2010                   
№ 3414”. Проект рішення за реєстраційним № 3431.(заява депутата 
Гребенчука Ю.Ф. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення             
додається). 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3414. 

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” – 4. 

Прийнято рішення № 3352 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 15.04.2010 № 3414” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15.04.2010                  
№ 3495”. Проект рішення за реєстраційним № 3432. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 34, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 13. 
Не прийнято. 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 02.09.2010 року  № 



3751”. Проект рішення за реєстраційним № 3433. 
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 
Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 

міської ради для продовження терміну дії дозволу на розроблення проекту 
відведення земельної ділянки. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 38, 
“ утримались” – 1, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 9. 
Не прийнято. 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 19.10.2010                   
№ 4106”. Проект рішення за реєстраційним № 3434. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 34, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 12. 
Не прийнято. 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.02.2011                     
№ 286”. Проект рішення за реєстраційним № 3435. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 41, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 7. 
Прийнято рішення № 3353 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 24.02.2011 № 286” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 



внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2011                 
№ 363”. Проект рішення за реєстраційним № 3436. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 363. 

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” – 6. 

Прийнято рішення № 3354 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 363” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2011                    
№ 368”. Проект рішення за реєстраційним № 3437. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 368, існуюче домоволодіння. 

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” – 7. 

Прийнято рішення № 3355 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 368” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2011                   
№ 388”. Проект рішення за реєстраційним № 3438. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 388. 

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” – 8. 
Прийнято рішення № 3356 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 388” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2011                  
№ 391”. Проект рішення за реєстраційним № 3172. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 391, існуюче домоволодіння. 

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” – 11. 
Не прийнято. 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011                  
№ 683”. Проект рішення за реєстраційним № 3439. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 683, адміністративна будівля Пенсійного фонду.  

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” – 7. 
Прийнято рішення № 3357 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 683” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011                   
№ 698”. Проект рішення за реєстраційним № 3440. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни і надається дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 
будівництво гаража. Відповідає Тимчасовому положенню про порядок передачі 
(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 
територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати. 
Результати голосування: 

“ за” – 30, 
“ утримались” – 3, 

“ проти” – 1, 
“ не голосували” – 14. 
Не прийнято. 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011                  
№ 707”. Проект рішення за реєстраційним № 3441. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.07.2011 № 707, існуючий житловий будинок 

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” – 5. 

Прийнято рішення № 3358 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 707” (додається). 

 
Марковський І.І.: 



Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27.10.2011             
№ 947”. Проект рішення за реєстраційним № 3442. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.10.2011 № 947.  

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” – 8. 

Прийнято рішення № 3359 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 947” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 02.02.2012                  
№ 1259”. Проект рішення за реєстраційним № 3443. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.02.2012 № 1259. Офісне приміщення, подовжується термін 
дії рішення. 

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” – 8. 

Прийнято рішення № 3360 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 02.02.2012 № 1259” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 02.02.2012                  
№ 1275”. Проект рішення за реєстраційним № 3444. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 



міської ради від 02.02.2012 № 1275. Подовжується термін дії рішення. 
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” – 5. 

Прийнято рішення № 3361 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 02.02.2012 № 1275” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2012                    
№ 1525”. Проект рішення за реєстраційним № 3445. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1525. Адміністративна будівля, подовжується 
термін дії рішення. 

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” – 7. 

Прийнято рішення № 3362 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 30.03.2012 № 1525” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 26.06.2012                   
№ 1879”. Проект рішення за реєстраційним № 3446. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1879. Виробнича база, гаражі, подовжується 
термін дії 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” – 6. 

Прийнято рішення № 3363 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.06.2012 № 1879” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 12.09.2012                  
№ 1955”. Проект рішення за реєстраційним № 3447. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1955. Автомобільна стоянка, подовжується термін 
дії рішення. 

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” – 11. 
Не прийнято. 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012                  
№ 2122”. Проект рішення за реєстраційним № 3449. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2122.Існуюче домоволодіння. 

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” – 4. 
Прийнято рішення № 3364 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 № 2122” (додається). 



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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012                  
№ 2155”. Проект рішення за реєстраційним № 3450. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 41, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 6. 
Прийнято рішення № 3365 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 № 2155” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012                   
№ 2161”. Проект рішення за реєстраційним № 3451. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2161.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” – 0, 

“ проти” – 0, 
“ не голосували” – 5. 

Прийнято рішення № 3366 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 № 2161” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.07.2013 № 2416 
“Про продаж Кожухарю О.В. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по просп. Правди, 7-а”. Проект рішення за реєстраційним                
№ 3470. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.07.2013 № 2416, подовжується термін дії договору купівлі-
продажу. 



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” – 4. 

Прийнято рішення № 3367 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 04.07.2013 № 2416” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2793 
“Про продаж Гнатенко О.П. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вул. Пашутінській, 47-а”. Проект рішення за реєстраційним № 
3469. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2014 № 2793, подовжується термін дії договору купівлі-
продажу. 

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” – 4. 

Прийнято рішення № 3368 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2793” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2794 
“Про продаж Череватому О.М. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вул. Прирічній, 123-б”. Проект рішення за реєстраційним                
№ 3471. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2014 № 2794, подовжується термін дії договору купівлі-
продажу. 



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” – 8. 

Прийнято рішення № 3369 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2794” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014                    
№ 3054”. Проект рішення за реєстраційним № 3334. 

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

Даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2014 № 3054. 

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” – 8. 

Прийнято рішення № 3370 “Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3054” (додається). 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014                     
№ 3120” (заява депутата Терзова Д.С. щодо участі у голосуванні за даний 
проект рішення міститься у протоколі від 06.06.2014 № 57). Проект рішення 
за реєстраційним № 3452. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 46, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 2. 
Прийнято рішення № 3371 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3120” (додається). 



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

передачу Власенко С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по         вул. 
Балтійській, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 3537. Передається у 
спадок будинок батьку загиблого героя, існуюче домоволодіння. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 43, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3372 “Про передачу Власенко С.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Балтійській, 12” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Горяєву О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по              вул. 
Мінській, 137”. Проект рішення без номеру. 

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

Існуючий житловий будинок, багатодітна сім'я.  
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” – 2. 
Прийнято рішення № 3373 “Про передачу Горяєву О.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Мінській, 137” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013           № 
2615”. Проект рішення за реєстраційним № 3544. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 41, 



“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 6. 
Прийнято рішення № 3374 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2615” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ОКВП “Дніпро-Кіровоград” в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Волкова, 24-б”. Проект рішення за реєстраційним № 3558. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 43, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 5. 
Прийнято рішення № 3375 “Про передачу ОКВП “Дніпро-

Кіровоград” в постійне користування земельної ділянки по вул. Волкова, 
24-б” (додається). 

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

передачу Горбунову О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Верхній 
Биковській, 56”. Проект рішення за реєстраційним № 3494. (заява депутата 
Горбунова О.В. 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” – 40, 

“ утримались” – 1, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 7. 
Прийнято рішення № 3376 “Про передачу Горбунову О.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Верхній Биковській, 56” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки по вул. Глинки, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 3562. 

Терзов Д.С., депутат міської ради, (депутатська група “Громадський 
актив”):  

Я не буду брати участь у голосуванні за даний проект рішення міської 
ради у зв'язку з недопущенням конфлікту інтересів. 

Марковський І.І.: 



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

Результати голосування: 
“ за” – 42, 

“ утримались” – 2, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 4. 
Прийнято рішення № 3377 “Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по              вул. Глинки, 2” 
(додається). 

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

передачу Терзовій Т.Л. в оренду земельної ділянки по вул. Дніпровській, 93”. 
Проект рішення за реєстраційним № 3557. 

Терзов Д.С., депутат міської ради, (член ради депутатської групи 
“Громадський актив”):  

Я не буду брати участь у голосуванні за даний проект рішення міської 
ради у зв'язку з недопущенням конфлікту інтересів. 

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” – 5. 
Прийнято рішення № 3378 “Про передачу Терзовій Т.Л. в оренду 

земельної ділянки по вул. Дніпровській, 93” (додається). 
 
Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ростомяну Г.К. безопатно у власність земельної ділянки по        пров. 
Ватутіна. 23”. Проект рішення за реєстраційним № 3563. 

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

Результати голосування: 
“ за” – 42, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 0, 

“ не голосували” – 6. 
Прийнято рішення № 3379 “Про передачу Ростомяну Г.К. безопатно у 

власність земельної ділянки по пров. Ватутіна. 23” (додається). 



 
Терзов Д.С., депутат міської ради, (депутатська група “ Громадський 

актив”) попросив проголосувати за проект рішення № 3555 “Про надання ПП 
“ СВІТОГЛЯД ПЛЮС” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74”. ”  

Марковський І.І.: 
Для того, аби проголосувати за даний проект рішення, спочатку треба 

його включити до порядку денного. Хто за те, аби включити до порядку денного 
проект рішення № 3555 “Про надання ПП “СВІТОГЛЯД ПЛЮС” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Великій Пермській, 74”, прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 39, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 8. 
Прийнято. 

 
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 № 3380 “Про надання ПП “СВІТОГЛЯД ПЛЮС” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Пермській, 74” (додається). 

 
Краснокутський О.В., депутат міської ради, (депутатська група 

“ Громадський актив”) запропонував проголосувати повторно за проект      
рішення № 3349 “Про продаж ТОВ “ Єлисеївський” земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вул. Великій Перспективній, 17-а”; 

Мороз О.О. депутат міської ради (фракція політичної партії 
“ Всеукраїнське об'єднання “ Батьківщина”) запропонував проголосувати 
повторно за проекти рішень № 3472 “Про зміну Корінецькій Н.В. цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку № 13)” 
та № 3318 “Про передачу Абрамовичу М.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Нижній (напроти житлового будинку № 1)”; 

Шутка В.В. депутат міської ради, (депутатська група “ Громадський 
актив”) запропонував проголосувати повторно за проект рішення № 3373  
“ Про передачу Панову В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                      
вул. Комарова (біля будинку № 19)”; 



Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група “ За добробут 
міста”) запропонував проголосувати повторно за проект рішення № 3146 
“ Про передачу Ніколаєнку О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Дзержинського (у дворі житлового будинку № 96-б)”; 

Ковальчук О.М., депутат міської ради, (депутатська група 
“ Громадський актив”) запропонував проголосувати повторно за проекти 
рішень № 3433 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
02.09.2010 року № 3751” та № 3349 “Про продаж ТОВ “ Єлисеївський” 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Великій 
Перспективній, 17-а”; 

Мосін О.В. депутат міської ради (депутатська група “ За добробут 
міста”) запропонував проголосувати повторно за проект рішення № 3466 
“ Про передачу ПАТ “ Кіровоградобленерго”  в оренду земельної ділянки по                   
вул. Парковій” та № 3467 “Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Ярославській (біля будинку № 88/55)”; 

Горбунов О.В., депутат міської ради, позафракційний, підтримав 
депутата Мосіна О.В. 

 
Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція повернутись до голосування за проекти рішень      

№№ 3349, 3146, 3472, 3373, 3433, 3466, 3467, 3318. Хто за дану пропозицію, 
прошу голосувати. 

Результати голосування: 
“ за” – 35, 

“ утримались” – 0, 
“ проти” – 1, 

“ не голосували” – 8. 
Не прийнято. 

 
Стрижаков А.О., депутат міської ради, позафракційний, зачитав склад 

робочої групи по опрацюванню свого депутатського запиту від 29.07.2014 № 
734/6-дз-к. 

 
Шановні депутати! 
Всі питання, включені до порядку денного тридцять дев'ятої сесії 

Кіровоградської міської ради шостого скликання, розглянуті. 
Дякую за роботу. 
Тридцять дев'ята сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання 

оголошується закритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 
 
 
 
 



 
 

Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


