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П Р О Т О К О Л  № 78 

першого засідання п’ятдесят другої сесії 

Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 

 

від 22 вересня 2015 року м. Кіровоград 

 

П’ятдесят другу сесію Кіровоградської міської ради шостого скликання 

відкриває секретар Кіровоградської міської ради Марковський І.І. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

Зареєструвалося 62 депутати. 
 

Шановні депутати! 

На п’ятдесят другу сесію Кіровоградської міської ради шостого 

скликання прибуло та зареєструвалося 62 депутати, що становить більше 

половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення пленарного 

засідання сесії, є. 

П’ятдесят друга сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання 

оголошується відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

В роботі п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради шостого 

скликання беруть участь: 

Горбунов Олександр Володимирович ‒ народний депутат України; 

Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у                

м. Кіровограді ради; 

Мироненко Анатолій Антонович – голова Ленінської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Нестерова Олена Вікторівна - заступник прокурора міста Кіровограда; 

Пайлик Ігор Іванович ‒ начальник Кіровоградського міського відділу 

УМВС України в Кіровоградській області. 

Також відповідно до поданих заяв у сесійній залі присутні представники 

установ, громадських організацій та мешканці міста. 
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Шановні колеги! 

Відповідно до статей 131, 136 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання нам необхідно обрати робочу президію та секретаріат 

п’ятдесят другої сесії.  

Пропоную до складу робочої президії обрати голову постійної комісії 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

енергозбереження Розгачова Романа Олександровича.  

Головою секретаріату пропоную обрати депутата Залещик Ларису 

Володимирівну. Немає заперечень? Немає. Хто за дані пропозиції, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Романе Олександровичу! Запрошую Вас до президії. 

Лариса Володимирівна виконує обов'язки голови секретаріату на своєму 

робочому місці. 

Шановні депутати! 

Вам роздано проект порядку денного п’ятдесят другої сесії 

Кіровоградської міської ради шостого скликання, до якого включено 

273 питання. Перелік цих питань та матеріали вам роздано. 

Є пропозиція взяти проект порядку денного п’ятдесят другої сесії 

міської ради за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

На погоджувальних нарадах з керівниками депутатських фракцій та 

груп, які відбулися 16 та 21 вересня 2015 року, було запропоновано питання 

проекту порядку денного щодо регулювання земельних відносин за 

порядковими номерами 179 ‟Про продаж ТОВ ‟АПРІКА” земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній, 28-а” (проект рішення за реєстраційним № 4590) та 

за номером 241 ‟Про продаж ТОВ ‟ЕКСЕЛЕНТ-МЕБЛІ” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 16-б” 



3 

 

(проект рішення за реєстраційним № 4751) розглянути після загальних питань. 

Також на погоджувальних нарадах було запропоновано включити до  

порядку денного п’ятдесят другої сесії міської ради п’ять додаткових питань: 

Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання (проект рішення за реєстраційним № 4791); 

Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

(проект рішення за реєстраційним № 4792); 

Про передачу Бутенку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 5) (проект рішення за реєстраційним 

№ 4793); 

Про надання Березовській Г.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж 

огорожі заводу ‟Радій”); 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

02.09.2010 № 3739 (проект рішення за реєстраційним № 4795). 

Крім того, буквально сьогодні нам запропонували взяти участь у проекті 

Світового банку щодо підвищення енергоефективності у секторі 

централізованого теплопостачання України. Тому виникла необхідність 

розглянути ще одне додаткове питання ‟Про підтримку участі комунального 

підприємства ‟Теплоенергетик” у проекті Світового банку ‟Підвищення 

енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України”. 

Всі додаткові матеріали вам було роздано.  

Є ще пропозиції щодо внесення змін та доповнень до проекту порядку 

денного п’ятдесят другої сесії міської ради? Немає.  

Пропоную затвердити проект порядку денного п’ятдесят другої сесії 

міської ради в цілому з урахуванням запропонованих змін та доповнень. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати  

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 

Прийнято рішення № 4442 “Про затвердження порядку денного 

п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання” 

(додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше 

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

доповім я. 

Шановні колеги! 

За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло 
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сто п’ятдесят три депутатських запитів: щодо надання матеріальної допомоги 

мешканцям міста ‒ 151, з них: індивідуальних ‒ 86, колективних – 65. 

 

Зачитав індивідуальні та колективні депутатські запити депутатів 

міської ради (додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям 

міста та підготовлений проект рішення міської ради. 

 

Є ще депутатські запити щодо надання матеріальної допомоги?  

 

Бабенко Н.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосила колективний 

депутатський запит від 09.09.2015 № 1196/6-дз-к (додається) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканці міста. 

 

Калкіна Л.І., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосила депутатський запит 

від 22.09.2015 № 1290/6-дз (додається) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканці міста. 

 

Романюк Г.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосила колективний 

депутатський запит від 18.09.2015 № 1248/6-дз-к (додається) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканці міста. 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (депутатська група ‟Відповідальне 

Самоврядування”), оголосив колективні депутатські запити від 22.09.2015 

№ 1293/6-дз-к, 1294/6-дз-к, 1295/6-дз-к, 1296/6-дз-к (додаються) щодо 

надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група 

‟Рідний Кіровоград”), оголосив колективні депутатські запити депутатів 

міської ради від 31.08.2015 № 1155/6-дз-к, від 02.09.2015 № 1164/6-дз-к, 

від 04.09.2015 № 1171/6-дз-к, від 15.09.2015 № 1218/6-дз-к (додаються) щодо 

надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”), оголосив колективний депутатський запит 

від № 21.09.2015 № 1257/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної 

допомоги мешканцю міста. 

 

Саєнко І.А., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий актив 

Кіровограда”), оголосила колективні депутатські запити від 22.09.2015 

№ 1291/6-дз-к, 1292/6-дз-к (додаються) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканцям міста. 
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Дзюба Н.Є., депутат міської ради (депутатська група ‟Відповідальне 

Самоврядування”), оголосила колективний депутатський запит 

від 22.09.2015 № 1297/6-дз-к (додаються) щодо надання матеріальної 

допомоги мешканці міста. 

 

Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний), оголосив 

депутатський запит від 22.09.2015 № 1300/6-дз та колективні депутатські 

запити депутатів міської ради від 21.09.2015 № 1261/6-дз-к, 1298/6-дз-к 

(додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Зайцев А.М., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив колективні 

депутатські запити депутатів міської ради від 22.09.2015 № 1299/6-дз-к, 

1303/6-дз-к (додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям 

міста. 

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція прийняти проект рішення в цілому з урахуванням 

депутатських запитів, оголошених депутатами міської ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 59, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4443 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступних депутатських запитів. 

 

Зачитав депутатські запити депутатів міської ради 

Юрченка І.А. від 31.08.2015 № 1152/6-дз щодо відновлення зовнішнього 

освітлення вулиці Желябова (з № 43 по № 63), Дриги В.В. від 31.08.2015 

№ 1153/6-дз щодо капітального ремонту покрівлі одноповерхової будівлі 

НВО № 33 ‟Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” (додаються). 

 

Мосін О.В., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий актив 

Кіровограда”), оголосив депутатський запит від 22.09.2015 № 1301/6-дз 

(додається) щодо ремонту дорожнього покриття по пров. Союзному.  
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Дзюба Н.Є., депутат міської ради (депутатська група ‟Відповідальне 

Самоврядування”), оголосила колективний депутатський запит депутатів 

міської ради від 22.09.2015 № 1302/6-дз-к (додається) щодо перерахування 

коштів профспілкам на культмасову, оздоровчу та фізкультурну роботу.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти наступний проект рішення: 

1. Підтримати депутатські запити депутатів Кіровоградської міської 

ради Юрченка І.А., Дриги В.В., Мосіна О.В. та колективний депутатський 

запит депутатів міської ради. 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради опрацювати депутатські запити депутатів 

Юрченка І.А. від 31.08.2015 № 1152/6-дз про відновлення зовнішнього 

освітлення, Мосіна О.В. від 22.09.2015 № 1301/6-дз про ремонт дорожнього 

покриття. 

3. Управлінню освіти спільно з управлінням капітального 

будівництва Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит 

Дриги В.В. від 31.08.2015 № 1153/6-дз про ремонт покрівлі. 

4. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради опрацювати 

колективний депутатський запит депутатів міської ради депутатів міської ради 

від 22.09.2015 № 1302/6-дз-к щодо фінансування профспілок. 

5. Головному управлінню житлово-комунального господарства, 

управлінню капітального будівництва та управлінню освіти Кіровоградської 

міської ради підготувати інформацію про виконання даного рішення депутатам 

міської ради і управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний 

термін. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та енергозбереження, з питань освіти, науки, культури, фізичної 

культури і спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Колодяжного С.О., заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 

функціональних повноважень. Хто за озвучений проект рішення, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4444 ‟Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради шостого скликання”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

З даного питання доповім я. 

Шановні колеги! 

Члена виконавчого комітету міської ради Миронюка Віталія 

Григоровича було призначено начальником Управління державної служби з 

питань надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області, тому він 

подав заяву з проханням вивести його із складу виконавчого комітету міської 

ради.  

Замість нього пропонується обрати членом виконавчого комітету 

Родіонова Олексія Володимировича, першого заступника начальника 

Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

Кіровоградській області. 

Також даним проектом рішення пропонується збільшити на одну 

одиницю кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради 

та обрати членом виконавчого комітету Ковтуненка Ігоря Володимировича, 

комерційного директора ТОВ ‟Наука”.  

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято.  

 

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

“Про звіт тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з 

питань перевірки обґрунтованості норм споживання теплової енергії на 

опалення у місті Кіровограді”. Проект рішення за реєстраційним № 4665. 

Доповідає Топчій П.С. ‒ голова тимчасової контрольної комісії міської ради. 

 

Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

На ваш розгляд вноситься проект рішення за реєстраційним № 4665 

“Про звіт тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з 

питань перевірки обґрунтованості норм споживання теплової енергії на 

опалення у місті Кіровограді”, підготовлений за результатами роботи 

тимчасової контрольної комісії. Проект рішення вам роздано. Коротко можу 

сказати, що цей норматив залежить від трьох складових: 
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перша ‒ етажність будинку; 

друга ‒ тривалість опалювального періоду; 

третя ‒ температура повітря під час опалювального періоду.  

Ми керувалися фактичними показниками минулого опалювального 

періоду. Використали їх у формулах, за якими обраховується норматив, та 

дійшли наступних висновків. Фактично немає різниці між нормативним 

річним обсягом споживання теплової енергії та обрахованим нами обсягом: 

для КП ‟Теплоенергетик” становить 3897 Гкал/м2, для 

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” ця цифра становить 3670 Гкал/м2. 

У зв’язку з цим ми просили б депутатів підтримати проект рішення щодо 

зобов’язання зазначених теплогенеруючих підприємств провести перерахунок 

тих платежів, які були здійснені населенням, у відповідності до фактичних 

обсягів споживання теплової енергії. Також ми просили б вас підтримати 

звернення як до комісії, яка здійснює регулювання у сфері комунальних послуг, 

так і до Кабінету Міністрів України з проханням переглянути нормативи, 

затверджені Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства. 

Прошу підтримати звіт комісії та даний проект рішення в цілому. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4445 “Про звіт тимчасової контрольної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань перевірки обґрунтованості норм 

споживання теплової енергії на опалення у місті Кіровограді” (додається). 
 

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

затвердження Програми підготовки молодших спеціалістів для комунальних 

закладів, підприємств та установ міста Кіровограда на базі Кіровоградського 

кібернетико-технічного коледжу на 2015-2020 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4551. Доповідає Васильєва О.К. ‒ начальник відділу 

юридичного та фінансового забезпечення управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4446 “Про затвердження Програми підготовки 

молодших спеціалістів для комунальних закладів, підприємств та установ 

міста Кіровограда на базі Кіровоградського кібернетико-технічного 

коледжу на 2015-2020 роки” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

У мене є коротке повідомлення до вас.  

18 вересня 2015 року відбулося заключне засідання комісії, створеної за 

депутатським запитом депутата міської ради Олійника О.О., щодо вивчення 

ситуації з міським сміттєзвалищем. Комісія зробила висновки, надала свої 

пропозиції та рекомендації до Головного управління житлово-комунального 

господарства та виконавчого комітету міської ради, які зараз опрацьовуються.  

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про затвердження Програми запровадження в місті Кіровограді роздільного 

збору твердих побутових відходів на 2015-2019 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4557. 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” – 55, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4447 “Про затвердження Програми 

запровадження в місті Кіровограді роздільного збору твердих побутових 

відходів на 2015-2019 роки” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 

2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4659 (доопрацьований). 
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Доповідає Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

 

Хачатурян О.С., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

У Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради є додаткові пропозиції щодо даного проекту рішення, які роздано 

депутатам. Також прошу доповнити пункт 14 (щодо фінансової підтримки 

КП ‟Теплоенергетик”) розділу І ‟Фінансова підтримка підприємств житлово-

комунального господарства” додатку до даного проекту рішення словами: 

‟на покриття збитків від операційної діяльності”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням озвученої та розданих додаткових пропозицій. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4448 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про 

затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 

та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається). 

 

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

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3937 ‟Про затвердження Програми будівництва, 

реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в місті 

Кіровограді на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4660 

(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” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 4449 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 ‟Про 

затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 

експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік” 

(додається). 

 

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

“Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда приватизованої квартири”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4707. Доповідає Хачатурян О.С. ‒ начальник 

Головного управління житлово-комунального господарства. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 52, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4450 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кіровограда приватизованої квартири” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року 

№ 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4663. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської 

ради. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 4663 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”, яким 

передбачено розподіл коштів медичної та освітньої субвенції з держаного 

бюджету на збільшення заробітних плат працівникам закладів освіти, охорони 

здоров’я та медичної субвенції на утримання Спеціалізованої медико-

санітарної частини № 19, а також на збільшення видатків по міському бюджету 

на 27,1768 млн грн.  

Крім того, вам роздано додаткові пропозиції, які надійшли за 

результатами розгляду даного проекту рішення міської ради на засідання 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 



12 

 

планування та соціально-економічного розвитку та на погоджувальних 

нарадах. Пропонується додатково збільшити доходи міського бюджету на 

856651,04 тис. грн.  

Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням додаткових 

пропозицій. 

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням 

пропозицій, озвучених начальником фінансового управління міської ради. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 59, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4451 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський 

бюджет на 2015 рік” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до заходів щодо реалізації Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4552. Доповідає Куценко О.Г. ‒ начальник відділу фізичної 

культури та спорту міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 58, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4452 “Про внесення змін до заходів щодо 

реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді 

на 2015 рік” (додається). 
 

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

внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення за 2015 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2015 року № 3940”. Проект рішення за реєстраційним 
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№ 4556. Доповідає Пидорич В.О. ‒ начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища 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” – 20. 

 

Прийнято рішення № 4453 “Про внесення змін до Заходів щодо 

реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

за 2015 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3940” (додається). 
 

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

внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 14 вересня 

2011 року № 746 “Про затвердження Комплексної програми профілактики 

злочинності в м. Кіровограді на 2011-2015 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4577. Доповідає Шишко О.М. ‒ головний спеціаліст з питань 

запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними і 

контролюючими органами міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4454 “Про внесення доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14 вересня 2011 року № 746 “Про 

затвердження Комплексної програми профілактики злочинності в 

м. Кіровограді на 2011-2015 роки” (додається). 

 

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

створення тимчасової контрольної комісії з питання розгляду подання 

прокуратури м. Кіровограда від 01.07.2015 № (12-61) 5755 вих. 15”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4658. Доповідає Шишко О.М. ‒ головний 

спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними і контролюючими органами міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 52, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4455 “Про створення тимчасової контрольної 

комісії з питання розгляду подання прокуратури м. Кіровограда 

від 01.07.2015 № (12-61) 5755 вих. 15” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3938 “Про затвердження Комплексної програми 

діяльності Кіровоградської міської дружини на 2015 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4579. Доповідає Ліпко М.П. ‒ командир міської дружини. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4456 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3938 “Про 

затвердження Комплексної програми діяльності Кіровоградської міської 

дружини на 2015 рік” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3923 ‟Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту 

дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4657. Доповідає Сисак І.О.‒ начальник служби у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4457 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3923 ‟Про 

затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2015 рік” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року 

№ 2204 ‟Про затвердження Програми інформатизації виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4664. Доповідає Бабаєва О.В. ‒ завідувач сектора 

інформаційного та комп’ютерного забезпечення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 58, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4458 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року № 2204 ‟Про 

затвердження Програми інформатизації виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки” (додається). 
 

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

затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань 

добровільного об'єднання територіальних громад”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4578. Доповідає Осауленко О.О. ‒ начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4459 “Про затвердження Порядку 

проведення громадських обговорень з питань добровільного об'єднання 

територіальних громад” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року 

№ 3145 ‟Про затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на 

період до 2017 року”. Проект рішення за реєстраційним № 4693. Доповідає 

Осауленко О.О. ‒ начальник управління економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4460 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 ‟Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кіровограда на період 

до 2017 року” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 

2011 року № 208 ‟Про затвердження Положення про управління економіки 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 4694. 

Доповідає Осауленко О.О. ‒ начальник управління економіки 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” – 12. 
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Прийнято рішення № 4461 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 208 ‟Про 

затвердження Положення про управління економіки Кіровоградської 

міської ради” (додається). 

 

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

підтримку участі комунального підприємства ‟Теплоенергетик” у проекті 

Світового банку ‟Підвищення енергоефективності у секторі централізованого 

теплопостачання України”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідає Осауленко О.О. ‒ начальник управління економіки міської ради. 

 

Осауленко О.О., начальник управління економіки міської ради: 

Шановні депутати! 

Як вже говорив Іван Іванович, сьогодні вранці ми отримали запрошення 

від Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України щодо участі комунального підприємства 

‟Теплоенергетик” у проекті Світового банку ‟Підвищення енергоефективності 

у секторі централізованого теплопостачання України”. Вам представлений 

попередній проект рішення з цього питання, яким пропонується надати згоду 

на участь підприємства у зазначеному проекті. Ми поки що не знаємо сум. До 

міста повинні приїхати експерти. Потім ми будемо мати більш детальну 

інформацію. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – , 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

 

Прийнято рішення № 4462 “Про підтримку участі комунального 

підприємства ‟Теплоенергетик” у проекті Світового банку ‟Підвищення 

енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання 

України” (додається). 
 

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня  

2015 року № 3926 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда 

на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4695. Доповідає 

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

міської ради: 

Шановні депутати! 

Відповідно до рішення постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

пропонується збільшити видатки з міського бюджету на надання грошової 

допомоги на 475 тис. грн. У зв’язку з цим пропонується внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме абзац 2 пункту 1 викласти у новій редакції: 

‟у пункті 1 цифри ‟2877,5” замінити на ‟3402,5 тис. грн”, цифри ‟2850,0” 

замінити на ‟3375,0”, цифри ‟2666,7” замінити на ‟3041,7”, цифри ‟2660,0” 

замінити на ‟3035,0”, цифри ‟210,8” замінити на ‟360,8”, цифри ‟190,0” 

замінити на ‟340,0 тис. грн”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням змін, озвучених начальником відділу соціальної підтримки  

населення міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4463 “Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3926 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда 

на 2015 рік” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3927 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 09 вересня 2014 року № 3399 ‟Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей ‒ мешканців м. Кіровограда”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4696. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки  населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4464 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3927 ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 09 вересня 2014 року 

№ 3399 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 

сімей ‒ мешканців м. Кіровограда” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4697 (доопрацьований). Доповідає 

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки  населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки  населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься доопрацьований проект рішення міської ради 

№ 4697 “Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”, до якого пропонується внести додаткові зміни та доповнення, а 

саме: 

на сторінці 5 виключити абзац 2 щодо надання одноразової матеріальної 

допомоги Гросул О.Г. у сумі 2 000,00 грн; 

на сторінці 15 виключити абзац 2 щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги Скрипаль В.М. у сумі 3700,00 грн; 

доповнити список громадян міста, яким надається одноразова 

матеріальна допомога, абзацом: 

‟9 000,00 грн (дев’ять тисяч гривень) ‒ Ткаченко Вікторії Василівні, 

1983 року народження, вул. Волкова, 28, корп. 1. кв. 152, на придбання 

медикаментів для лікування чоловіка Ткаченка Олександра Анатолійовича 

(колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради 

від 31 серпня 2015 року № 1154/6-дз-к)”. 

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

Прийнято. 

 

Романюк Г.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу внести зміни до даного проекту рішення, а саме збільшити суму 

матеріальної допомоги Балану Валентину Володимировичу на 5000 грн. 

 

Марковський І.І.: 

Юліє Миколаївно! 

Прокоментуйте, будь-ласка, ситуацію. 

 

Вовк Ю.М.: 

Вже після того, як відбулося засідання комісії по наданню допомоги 

малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда депутатами були виділені 

додаткові кошти на надання матеріальної Балану Валентину Володимировичу. 

 

Дзюба Н.Є., депутат міської ради (депутатська група ‟Відповідальне 

Самоврядування”): 

Прошу внести зміни до даного проекту рішення, а саме збільшити суму 

матеріальної допомоги Адаменко Олені Миколаївні до 10200,00 грн. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням змін та доповнень, озвучених начальником відділу соціальної 

підтримки населення, і пропозицій депутатів Дзюби Н.Є. та Романюк Г.М. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 59, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4465 “Про надання одноразової грошової 

допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається). 

 

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

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 4791. Доповідає 
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Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4466 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

(додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3935 ‟Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

галузі охорони здоров'я м. Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4700. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4467 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3935 ‟Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку галузі 

охорони здоров'я м. Кіровограда на 2015 рік” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3934 ‟Про затвердження Програми медико-соціального забезпечення 

пільгових та соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 

2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4701. Доповідає 

Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4468 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3934 ‟Про 

затвердження Програми медико-соціального забезпечення пільгових та 

соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 2015 рік” 

(додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2011 року № 83 ‟Про затвердження Міської програми боротьби з 

онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4702. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4469 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 83 ‟Про 

затвердження Міської програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2011-2016 роки” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року 

№ 1708 ‟Про затвердження Міської програми імунопрофілактики та захисту 

населення від інфекційних хвороб на 2012–2016 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4703. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров'я міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4470 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року № 1708 ‟Про 

затвердження Міської програми імунопрофілактики та захисту населення 

від інфекційних хвороб на 2012–2016 роки” (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 № 4704. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник 

управління охорони здоров'я 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” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4471 “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 

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кіровограда цілісного майнового комплексу 

державного закладу ‟Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 

Міністерства охорони здоров'я України”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4706. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я 

міської ради. 

 

Макарук О.О., начальник управління охорони здоров'я міської 

ради: 

Шановні депутати! 

Вам пропонується прийняти доопрацьований проект рішення з даного 
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питання, в якому враховані зауваження юридичного управління міської ради. 

Зокрема пропонується преамбулу та пункт 3 даного проекту рішення викласти 

в новій редакції, а саме: 

“Керуючись статтею 329 Цивільного кодексу України, статтею 28 Закону 

України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, пунктом 3 прикінцевих 

положень Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо реформи міжбюджетних відносин”, Законом України “Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності”,  

пунктом 51 статті 26 та пунктом 2 статті 60 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об'єктів права державної та 

комунальної власності”, враховуючи ініціативу щодо передачі об'єкта права 

державної власності у формі листа Міністерства охорони здоров'я України 

від 13.07.2015 № 10.03.67/22136, спільний лист Міністерства охорони здоров'я 

України, Міністерства інфраструктури України від 05.02.2015 

№ 10.03.67/3342 та № 429/45/14-15, лист Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 23.03.2015 № 01-18/291/3 щодо порядку дій стосовно 

проведення реорганізацій відомчих медичних закладів області, Кіровоградська 

міська рада вирішила:”; 

“3. Виконавчому комітету Кіровоградської міської ради забезпечити 

здійснення приймання-передачі цілісного майнового комплексу державного 

закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4472 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади міста 

Кіровограда цілісного майнового комплексу державного закладу 

‟Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони 

здоров'я України” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 4555. 
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Доповідає Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4473 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 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 затвердження Положення про порядок користування окремими  

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності”. Проект рішення за реєстраційним № 4575. Доповідає 

Смаглюк М.О. ‒ начальник юридичного управління міської ради. 

 

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний): 

Мне хотелось бы заслушать начальника управления торговли 

относительно этого вопроса.  

 

Марковський І.І.: 

Першою надійшла пропозиція від депутатів ‒ прийняти даний проект 

рішення в цілому. Я ставлю цю пропозицію на голосування. Якщо депутати не 

підтримають цю пропозицію, тоді ми розглянемо інші. 

 

Стрижаков А.О.: 

Иван Иванович! 

Так не делается.  

 

Марковський І.І.: 

Від депутатів надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в 

цілому. Ви ціле літо кричали про те, що немає програми і її треба приймати.  

 

Стрижаков А.О.: 

Есть депутаты, которые не хотят принимать данный проект решения. Это 

не по Регламенту.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 36. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про демонтаж пам’ятного знака”. Проект рішення за реєстраційним № 4705. 

Доповідає Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму міської ради. 

Шановні депутати! 

На погоджувальній нараді була внесена пропозиція не демонтовувати 

пам’ятний знак. Є спеціальні пристрої, якими можна зачистити все, що там є. 

Потім художники та архітектори запропонують, чи зробити там символ 

Кіровограду, чи щось інше. Немає заперечень? 

 

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний): 

Я хотел высказаться относительно предыдущего решения, чтобы 

депутаты понимали. Этот проект решения не принят в целом. Речь идет о 

Положении о летних палатках. 

До начала сезона решение не было принято. Сейчас спехом пытаются 

принять решение. 

 

Марковський І.І.: 

Я ще раз кажу Вам, що передвиборча кампанія повинна вестись на 

передвиборчому майданчику. У нас багато роботи. Давайте завершимо дебати.  

 

Стрижаков А.О.: 

Я хотел бы донести до депутатов мнение рабочей группы по этому 

вопросу и мнение главы комиссии. Этот вопрос является сырым.  

 

Марковський І.І.: 

Пропоную надати доручення відділу культури і туризму міської ради 

доопрацювати питання ‟Про демонтаж пам’ятного знака” (проект рішення за 

реєстраційним № 4705) та винести його на розгляд наступної сесії міської 

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

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

організацію підготовки та проведення громадського опитування щодо 

перейменування міста Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4698. Доповідає Запорожан С.В. ‒ начальник відділу з питань внутрішньої 

політики міської ради. 

 

Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

У мене є два зауваження щодо даного проекту рішення. Перше 

зауваження стосується дати проведення опитування. Є листи від Центральної 

виборчої комісії та відповідного профільного комітету Верховної Ради 

України, які визначають, що не можливо в одних приміщеннях провести і 

місцеві вибори, і опитування. Інше зауваження, яке мною висловлювалося на 

засіданні робочої групи, ‒ це відсутність такої ознаки демократичного 

голосування як таємність. Тому, звертаючи увагу колег на ці два моменти, 

просив би їх визначитися щодо голосування за даний проект рішення.  

 

Марковський І.І.: 

Є ще зауваження щодо даного проекту рішення? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4474 “Про організацію підготовки та 

проведення громадського опитування щодо перейменування міста 

Кіровограда” (додається). 

 

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

створення та затвердження складу територіальної міської комісії з проведення 

громадського опитування жителів м. Кіровограда щодо перейменування 
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міста”. Проект рішення за реєстраційним № 4699. Доповідає Запорожан С.В. ‒ 

начальник відділу з питань внутрішньої політики міської ради. 

 

Запорожан С.В., начальник відділу з питань внутрішньої політики 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Я хотів би озвучити склад територіальної міської комісії з проведення 

громадського опитування: 

голова комісії ‒ Колодяжний Сергій Олександрович, заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

секретар комісії ‒ Роздорожній Олексій Сергійович, головний спеціаліст 

відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради; 

члени комісії: 

Господарикова Ольга Павлівна, начальник відділу бухгалтерського 

обліку Кіровоградської міської ради; 

Топчій Павло Сергійович, голова депутатської фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”; 

Хох Дмитро Віталійович, член депутатської фракції Політичної партії 

‟УДАР Віталія Кличка”; 

Волков Ігор Вікторович, співголова депутатської групи ‟Трудовий актив 

Кіровограда”; 

Воленшчак Надія Антонівна, член депутатської групи ‟Рідний 

Кіровоград”; 

Шамардін Олександр Сергійович, голова депутатської групи ‟За 

єдність”; 

Терзов Дмитро Семенович, співголова депутатської групи 

‟Відповідальне Самоврядування”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 9. 
 

Прийнято рішення № 4475 “Про створення та затвердження складу 

територіальної міської комісії з проведення громадського опитування 

жителів м. Кіровограда щодо перейменування міста” (додається). 

 

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

“Про голову будинкового (вуличного, квартального) комітету та його 

повноваження у сфері обслуговування жилого фонду та прибудинкових 
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територій”. Проект рішення за реєстраційним № 4656. Доповідає 

Шведов В.М. ‒ депутат міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 
 

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

внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4792. Доповідає Ніколаєнко В.Г. ‒ голова 

постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю та 

приватизації. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 30. 

Не прийнято. 
 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 
 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

10 0 0 7 17 

ВО 

“Батьківщина” 

5 0 0 7 12 

“УДАР” 3 0 0 3 6 

“Рідний 

Кіровоград” 

5 0 0 1 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

11 0 0 4 15 

“За єдність” 1 0 0 2 3 

Позафракційні 1 0 0 6 7 
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Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Депутати не зорієнтувалися під час голосування за попередній проект 

рішення. Поки депутати знайшли проект рішення, відбулося голосування. 

Прошу повернутися до голосування за проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 4792 ‟Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської 

міської ради”. Це додаткове питання. 

 

Марковський І.І.: 

Проект рішення за реєстраційним № 4792 ‟Про внесення доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради” був додатково розданий та включений 

до порядку денного п’ятдесят другої сесії міської ради. Є пропозиція 

повернутися до голосування за даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосування.  

 

Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 19. 

Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція прийняти проект рішення № 4792 “Про внесення 

доповнення до рішення Кіровоградської міської ради” в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 26. 

 

Прийнято рішення № 4476 “Про внесення доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 

Доповідає з цих питань Пидорич В.О. – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Перше питання – “Про продаж ТОВ ‟АПРІКА” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій Перспективній, 28-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4590. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 22. 

 

Прийнято рішення № 4477 “Про продаж ТОВ ‟АПРІКА” земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній, 28-а” (додається). 
 

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

“Про продаж ТОВ ‟ЕКСЕЛЕНТ-МЕБЛІ” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 16-б”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4751. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 27. 

 

Прийнято рішення № 4478 ‟Про продаж ТОВ ‟ЕКСЕЛЕНТ- 

МЕБЛІ” земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. Преображенській, 16-б” (додається). 

 

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

“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4558. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4479 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам бойових дій”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4606. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 30. 

Не прийнято. 

 

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

“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4607. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 43, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4480 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4515. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

 Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради.  

 

Марковський І.І.: 

В чому полягають ці зауваження? 

 



33 

 

Пидорич В.О.: 

Зауваження стосуються земельних ділянок, які перебувають у спільній 

сумісній власності. Даний проект рішення підлягає доопрацюванню.  
 

Марковський І.І.: 

Яка Ваша пропозиція, як начальника управління? Що Ви пропонуєте? 

 

Пидорич В.О.: 

Доопрацювати. 

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція відправити даний проект рішення на доопрацювання. 

Немає заперечень? 

 

Мороз О.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я так понимаю, что данный проект решения касается обычных граждан, 

которые оформляют свое имущество. Предлагаю пункты, к которым есть 

замечания, исключить из данного проекта решения. То есть принять данный 

проект решения с изменениями: без пунктов, к которым есть замечания. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами, а саме виключити пункти, стосовно яких юридичним управлінням 

міської ради були надані зауваження. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4481 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4559. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення також є зауваження юридичного 

управління міської ради. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами, а саме виключити пункти, стосовно яких юридичним управлінням 

міської ради були надані зауваження. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4482 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4586. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4483 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 
 

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

“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4667. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення також є зауваження юридичного 

управління міської ради. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами, а саме виключити пункти, стосовно яких юридичним управлінням 

міської ради були надані зауваження. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4484 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

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

“Про надання товариству автолюбителів ‟Дружба” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4627. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується гаражного кооперативу. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4485 “Про надання товариству автолюбителів 

‟Дружба” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а” (додається). 

 

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

надання Балясову С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 26)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4608. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого гаража. 

 

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” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4486 “Про надання Балясову С.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гоголя (біля будинку № 26)” (додається). 
 

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

надання Березовському О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному (між будинками № 52 

та № 54)”. Проект рішення за реєстраційним № 4609. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 22. 

 

Прийнято рішення № 4487 “Про надання Березовському О.І. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Курінному (між будинками № 52 та № 54)” (додається). 
 

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

надання Бабенку Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Винниченка (біля будинку № 1)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4668 (заява депутата Бабенко Н.В. щодо 

участі у голосуванні за даний проект рішення додається). 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда ІІ групи. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4488 “Про надання Бабенку Л.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Винниченка (біля будинку № 1)” (додається). 
 

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

надання Блищику О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4669. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника бойових дій (гараж). 

 

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” – 21. 

 

Прийнято рішення № 4489 “Про надання Блищику О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Училищному (біля будинку № 6)” (додається). 
 

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

“Про надання Білобрицькій Л.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 7-д”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4610. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4490 “Про надання Білобрицькій Л.Ф. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 7-д” (додається). 

 

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

надання Бондаренко М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13, 

корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 4612. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 20. 

 

Прийнято рішення № 4491 “Про надання Бондаренко М.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13, корп. 2)” (додається). 
 

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

надання Брайченко Т.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пашутінській, 69-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4560. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується об’єкту торгівлі (майна) ‒ магазину.  
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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” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4492 “Про надання Брайченко Т.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пашутінській, 69-б” (додається). 
 

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

надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Преображенській, 48/65”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4108. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлового будинку.  

 

Смірнова Г.Р., представник інтересів громадянина 

Вагжанова Ю.О.: 

Я уполномочена представлять интересы гражданина Вагжанова Ю.А., 

который является собственником двух земельных участков: по 

ул. Преображенской, 48-а и 48/65. Относительно земельного участка по 

ул. Преображенской, 48/65 есть нотариально заверенный договор от ноября  

2011 года. Этому участку присвоен кадастровый номер. Относительно него 

ставится вопрос о разработке технической документации и о предоставлении 

разрешения на передачу в собственность. Так как этот вопрос неоднократно 

решался, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо ограничения или 

криминальные, или от правоохранительных органов, аресты, или ограничения 

относительно земельного участка. Земельный участок расположен на розе 

улиц Карабинерной и Преображенской. Он не граничит ни с одним из 

совладельцев и не ущемляет ничьих интересов.  

Если имели место какие-то конфликты с соседями, то они не относятся 

к этим земельным участкам.  

 

Марковський І.І.: 

Давайте говорити більш конкретно. Ви сказали, що стосовно даної 

земельної ділянки немає обмежень. Депутати це зрозуміли.  
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Смірнова Г.Р.: 

Прошу позитивно вирішити це питання. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 40. 

Не прийнято. 

 

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

надання Вітряченку Б.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 37/19”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4527. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 35. 

Не прийнято. 

 

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

надання Вороні О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4374. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується гаража. Це неприбудинкова територія. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 45. 

Прийнято. 

 

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

надання Глущенко А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку 

№ 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 4614. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда з дитинства ІІІ групи з 

ураженням опорно-рухового апарату. 

 

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” – 27. 

Не прийнято. 

 

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

надання Дануці С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4615. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлового будинку.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 43, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 21. 
 

Прийнято рішення № 4493 “Про надання Дануці С.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15)” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Дубівці О.О. та Дубівці І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 

Жовтня, 20-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4528. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого гаража. Є свідоцтво на 

право власності.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 30. 

Не прийнято. 

 

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

надання Єреміній Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля житлового будинку № 30)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4582. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда І групи Великої Вітчизняної 

війни.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4494 “Про надання Єреміній Л.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля житлового будинку № 30)” (додається). 
 

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

надання Єршову Є.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по проїзду Петровського, 61”. Проект рішення 

за реєстраційним № 4670. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО (житловий будинок). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4495 “Про надання Єршову Є.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

проїзду Петровського, 61” (додається). 

 

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

надання Желудченко А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4377. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується гаража. Це неприбудинкова територія. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 45. 

Не прийнято. 

 

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

надання Задворньому В.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 10-а)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4529. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда ІІ групи (гараж).  

 

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” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4496 “Про надання Задворньому В.К. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Андріївській (біля будинку № 10-а)” (додається). 
 

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

надання Климіну А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового 

будинку № 27, корп. 3)”. Проект рішення за реєстраційним № 4616. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника бойових дій в зоні АТО. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 21. 

 

Прийнято рішення № 4497 “Про надання Климіну А.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку № 27, корп. 3)” 

(додається). 

 

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

надання Комашку М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 11, корп. 2)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4561. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда ІІІ групи (гараж).  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 32. 

Не прийнято. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Трудовий актив Кіровограда”): 

Шановні колеги! 

Ви розумієте, що у нас є не зовсім нормальна практика, коли ми не 

підтримуємо проекти рішень міської ради щодо гаражів, а потім вони 

абсолютно безпідставно гуляють від сесії до сесії по міській раді та 

з’являються на наступній сесії або через сесію. У даному випадку в проекті 

рішення, який ми щойно не підтримали, йде мова про гараж, який не повинен 

там бути: за ринком ‟Престиж” біля дитячого майданчика у дворі 



46 

 

багатоповерхового будинку. Тому я хочу висловити принципову позицію в 

цьому питанні та подати приклад для інших депутатів. Пропоную прийняти з 

даного питання рішення про відмову Комашку Миколі Олександровичу. Це 

рішення не дасть змоги протягнути даний проект рішення на наступній сесії. 

Прошу поставити на голосування проект рішення з даного питання 

наступного змісту: 

1. Відмовити Комашку Миколі Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 років по вул. Волкова (біля будинку № 11, корп. 2) 

площею 0,0024 га ‒ землі трьох- і більше поверхової житлової забудови, для 

будівництва індивідуального гаража (КВЦПЗ 02.05) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних 

відносин та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Литвина Г.М. 

 

Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. прийняти наступне 

рішення щодо питання ‟Про надання Комашку М.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

будинку № 11, корп. 2)”, а саме: 

1. Відмовити Комашку Миколі Олександровичу у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 років по вул. Волкова (біля будинку № 11, корп. 2) 

площею 0,0024 га ‒ землі трьох- і більше поверхової житлової забудови, для 

будівництва індивідуального гаража (КВЦПЗ 02.05) за рахунок земель 

житлової та громадської забудови. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних 

відносин та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Литвина Г.М. 

  

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4498 “Про відмову Комашку М.О. у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 11, корп. 2)” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Левченку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки біля перехрестя вулиць Желябова та 

Лермонтова”. Проект рішення за реєстраційним № 4531. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО (житловий будинок), 

але до нього є зауваження управління містобудування та архітектури міської 

ради: ‟не відповідає зонуванню території м. Кіровограда ‒ підзона зелених 

насаджень спеціального призначення, зона смуг, відведена залізничному 

транспорту”.   

 

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” – 20. 

 

Прийнято рішення № 4499 “Про надання Левченку Р.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

біля перехрестя вулиць Желябова та Лермонтова” (додається). 

 

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

надання Ліфенко С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4617. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда І групи з дитинства.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – ,0 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 21. 

 

Прийнято рішення № 4500 “Про надання Ліфенко С.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)” (додається). 

 

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

надання Мамедовій А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва, 31-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4671. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 31. 

Не прийнято. 

 

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

надання Мельнику К.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля будинку № 24)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4672. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда ІІ групи. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 21. 

 

Прийнято рішення № 4501 “Про надання Мельнику К.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Лінія 5-а (біля будинку № 24)” (додається). 
 

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 № 4583. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого гаража ‒ надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 39. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Нікішаєву Л.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля житлового 

будинку № 7, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4618. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 20. 

 

Прийнято рішення № 4502 “Про надання Нікішаєву Л.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (біля житлового будинку № 7, корп. 1)” (додається). 

 

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

надання Огороднику О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4619. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого гаража. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 44. 

Не прийнято. 

 

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

надання Очеретній Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4532. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна ‒ об’єкт торгівлі.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4503 “Про надання Очеретній Ю.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 30-а” (додається). 
 

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

надання Подколзіній О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Мотокросному (біля будинку № 33)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4620. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

садівництва. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4504 “Про надання Подколзіній О.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Мотокросному (біля будинку № 33)” (додається). 
 

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

надання Профатилу О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку 

№ 12-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 4621. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого гаража.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 

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

надання Рибалко Г.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Правди, 2, корп. 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4622. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна ‒ магазину.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Руденку П.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 78-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4623. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючих гаражів.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 9, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 53. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Скалковичу О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вʹячеслава Чорновола (біля будинку 

№ 5/3)”. Проект рішення за реєстраційним № 4624. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО (гараж). 

 

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” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4505 “Про надання Скалковичу О.О. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вʹячеслава Чорновола (біля будинку № 5/3)” (додається). 
 

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

надання Сінітовичу Н.Й., Сотіру Р.Д., Черкасу Ю.В., ТОВ ‟Іноваційне 

підприємство Будкомплектсервіс” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду Аджамському, 4”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4684. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна ‒ виробнича база. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 
 

Прийнято рішення № 4506 “Про надання Сінітовичу Н.Й., 

Сотіру Р.Д., Черкасу Ю.В., ТОВ ‟ІНОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

БУДКОМПЛЕКТСЕРВІС” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по проїзду Аджамському, 4” 

(додається). 
 

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

надання Сніцар Л.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Повітрянофлотській (біля будинку № 67, 

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4673. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується дружини загиблого учасника АТО 

(гараж). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 52, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4507 “Про надання Сніцар Л.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Повітрянофлотській (біля будинку № 67, корп. 1)” (додається). 

 

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

надання Ткаченко С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4674. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується гаража. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 38. 

Не прийнято. 

 

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

надання ФОП Тимофієнко О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-є”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4562. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна ‒ магазину. 

 

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” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4508 “Про надання ФОП Тимофієнко О.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Андріївській, 16-є” (додається). 
 

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

надання Тонконоженку І.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 27”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4533. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда І групи (гараж). 
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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” – 24. 

 

Прийнято рішення № 4509 “Про надання Тонконоженку І.Г. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Куроп’ятникова, 27” (додається). 
 

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

надання Торопу О.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Правди (біля будинку № 12)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4534. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда І групи. 

 

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” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4510 “Про надання Торопу О.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Правди (біля будинку № 12)” (додається). 
 

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

надання Тригуб Г.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 19-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4535. 

 

 



57 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда І групи. 

 

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” – 24. 

Не прийнято. 

 

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

надання Урись О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку 

№ 37/16)”. Проект рішення за реєстраційним № 4625. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда ІІІ групи. 

 

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” – 25. 

Не прийнято. 

 

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

надання Хабзей О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4585. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого гаража. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 

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

надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4626. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна ‒ 70-ти квартирного житлового 

будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Не вистачає депутатів в залі, чи депутати просто не голосують?  

 

Шановні колеги! 

Щодо проектів рішень, до яких немає зауважень та пропозицій, ми 

можемо проводити голосування. Всі питання три рази узгоджувались на 

погоджувальних нарадах.  

Давайте визначимося по цьому питанню.  

 

Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Трудовий актив Кіровограда”): 

Шановні колеги! 
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Часто для прийняття рішень не вистачає голосів депутатів через те, що 

немає достатньої інформації по проекту рішення. Необхідно казати більше ніж 

два слова. 

Наприклад, по цьому питанню є проект рішення. Зрозуміло, що є 

багатоквартирний багатоповерховий будинок. Я так розумію, що він вже існує. 

Але першим пунктом даного проекту рішення припиняється договір оренди на 

цій же самій земельній ділянці. Другим пунктом надається дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення цієї ж самої земельної ділянки чи 

іншої? Можна пояснити в декількох словах? Тоді ми надамо згоду, якщо це буде 

зрозуміло. Багато рішень не приймається, тому що депутати не зрозуміли.  

 

Марковський І.І.: 

Приймається.  

 

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повернутися до голосування за проект рішення № 4626. 

 

Марковський І.І.: 

Немає заперечень, щоб повернутися до голосування за проект 

рішення № 4626? Немає. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Був договір оренди земельної ділянки, на якій було збудовано будинок. 

Його введено в експлуатацію. Також будується ще один будинок площею 

792 кв. м за адресою: вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1.  

Була одна земельна ділянка, яка перебувала в оренді. Будинок збудували 

і передали до комунальної власності.  

 

Кур’ян А.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Земельна ділянка, про яку йдеться в проекті рішення, знаходиться під 

будинком? Чи ні? 

 

Пидорич В.О.: 

Вона знаходиться під будинком, який будується.  

 

Кур’ян А.С.: 

Там зараз не проводиться ніякого будівництва. 

 

Марковський І.І.: 

Давайте ми відправимо даний проект рішення на доопрацювання.  

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 
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Це багатоквартирний житловий будинок. А нам пропонується віддати 

земельну ділянку конкретній людині. Давайте вивчимо це питання та 

розглянемо його на наступній сесії. Слово просить депутат Воленшчак Н.А. 

 

Воленшчак Н.А., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Дякую, Іване Івановичу! 

Ви майже сказали те, що я хотіла спитати. Яким чином фізична особа 

отримує земельну ділянку під багатоквартирним житловим будинком, в якому 

люди будуть отримувати квартири? Яким чином така земельна ділянка може 

належати фізичній особі? 

 

Пидорич В.О.: 

Ми передаємо її в оренду. 

 

Воленшчак Н.А.: 

В яку оренду? Як земельна ділянка під житловим будинком може бути 

надана в оренду якійсь сторонній фізичній особі? 

 

Марковський І.І.: 

Я вважаю, що це взагалі неприпустимо.  

Ставлю на голосування пропозицію відправити проект рішення № 4626 

‟Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1” на 

доопрацювання та розглянути його на наступній сесії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 32. 

Не прийнято. 

 

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

надання Юхно Н.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Петра Покаржевського, 8”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4675. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо існуючого житлового будинку.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 24. 

Не прийнято. 

 

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

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4516. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління міської 

ради щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній сумісній власності. 

Пропоную виключити ці пункти з даного проекту рішення. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції, озвученої начальником управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4511 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4564. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління міської 
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ради щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній сумісній власності. 

Пропоную виключити ці пункти з даного проекту рішення. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції, озвученої начальником управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4512 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4580. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо деяких пунктів даного проекту рішення є зауваження юридичного 

управління міської ради. Пропоную виключити ці пункти з даного проекту 

рішення. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції, озвученої начальником управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

 

Прийнято рішення № 4513 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бабенку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Короленка (у дворі будинку № 40)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4759 (заява депутата Бабенко Н.В. 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 пропонується надати дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під гараж. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 30. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

2 0 0 15 17 

ВО 

“Батьківщина” 

11 0 0 1 12 

“УДАР” 4 0 0 1 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

2 0 1 3 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

10 0 0 4 14 

“За єдність” 1 0 0 2 3 

Позафракційні 1 0 0 4 5 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Ксенічу В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-в”. Проект рішення 

за реєстраційним № 4760 (заява депутата Ксеніча В.М. щодо участі у 

голосуванні за даний проект рішення додається). 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна (гараж). Є свідоцтво щодо права 

власності на земельну ділянку.  

 

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” – 21. 

 

Прийнято рішення № 4514 “Про надання Ксенічу В.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 6-в” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4666. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління міської 

ради щодо земельних ділянок, які перебувають у спільній сумісній власності. 

Пропоную виключити ці пункти з даного проекту рішення. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції, озвученої начальником управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4515 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 

 

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

надання громадянам дозволів на розроблення технічної документації із 

землеустрою в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4517. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується садових товариств. 

 

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” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4516 “Про надання громадянам дозволів на 

розроблення технічної документації із землеустрою в садових 

товариствах” (додається). 
 

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

надання Бойку В.М. та Куриленку М.С. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова, 28-в”. Проект рішення за реєстраційним № 4611 (заява 

депутата Зайцева А.М. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення 

додається). 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується переходу права власності на майно. 
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Зайцев А.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

У мене є конфлікт інтересів щодо даного питання, тому я не буду брати 

участь у голосуванні за даний проект рішення. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4517 “Про надання Бойку В.М. та 

Куриленку М.С. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 28-в” (додається). 
 

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

надання Бугаєвському С.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 24-г”. Проект рішення за реєстраційним № 4613. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна (магазин).  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 39. 

Не прийнято. 

 

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

надання ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ 

‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ” дозволу на розроблення 
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технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

площі Дружби народів, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 4563. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується перерозподілу земельних ділянок.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 43, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4518 “Про надання ДЕРЖАВНОМУ 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на площі 

Дружби народів, 2” (додається). 

 

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

надання ПП ‟АВТО-ШАНС” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 31-м”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4252. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі майна в оренду.  

 

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” – 23. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Квартирно-експлуатаційному відділу міста Кіровограда дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4536. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна Квартирно-експлуатаційного 

відділу міста Кіровограда.  

 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4519 “Про надання Квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кіровограда дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

м. Кіровограду” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟УНІСБУД” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4537. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна (під розміщення офісу).  

 

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” – 21. 
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Прийнято рішення № 4520 “Про надання ПП ‟УНІСБУД” дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Соколовській, 2-б” (додається). 
 

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

надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ 

‟СВЯТОГО ДУХА” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 50/46”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4224. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна, а саме надання РЕЛІГІЙНІЙ 

ГРОМАДІ РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ ‟СВЯТОГО ДУХА” дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

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” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4521 “Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ 

РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ ‟СВЯТОГО ДУХА” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій, 50/46” (додається). 
 

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

надання УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Ялтинській, 3”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4628. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується храму на території онкодиспансеру.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4522 “Про надання УПРАВЛІННЮ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Ялтинській, 3” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Після перерви о 12.50 год. 

За результатами реєстрації в залі присутній 41 депутат. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

Після перерви зареєструвався 41 депутат. Кворум, необхідний для 

роботи сесії, є. 

Шановні депутати! 

На виступ записався Табалов А.О., представник територіальної громади 

міста Кіровограда. Запрошую його до трибуни. 

 

Табалов А.О., представник територіальної громади міста 

Кіровограда: 

Доброго дня, шановні депутати! 

Я хотів би виступити перед присутніми з приводу проблеми, яка турбує 

практично кожного кіровоградця, ‒ це тарифи на воду, а також неможливість 

громади впливати на політику монополіста ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”.  

Нагадаю, що у 2012 році, коли було проведено об’єднання чотирьох 

водопостачальних підприємств, це називали реформою і обіцяли зниження 

тарифів на воду. Втім, протягом останніх років ситуація не змінилася. Борги 

підприємства зменшилися лише на 2 % і досі становлять близько 68 млн грн. 

Штрафні санкції зростають щодня. Чи можна назвати такий стан справ 

реформою або ефективним управлінням?  

Тарифи на воду в м. Кіровограді, для зменшення яких начебто 

проводилося об’єднання, залишаються одними з найвищих в Україні, на 

відміну від рівня зарплат в місті. У 2011 році ми платили за тарифом 6,88 грн 

за 1 кубометр. З 01 травня 2015 року ‒ 12,95 грн. Тарифи зросли майже вдвічі. 

Для прикладу тарифи в місті Харкові та Львові, водоканали яких мають борги 

у валюті, становлять відповідно 7,41 та 7,38 грн за 1 кубометр.  
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Яку вигоду мають мешканці міста Кіровограда від об’єднання  

водоканалів? Жодної.  

Я спілкувався з олександрійцями, знам’янцями. Вони теж не отримали 

жодної вигоди. Цього тижня ми починаємо збір підписів на підтримку нашої 

ініціативи ‒ повернення міського водоканалу до комунальної власності міста. 

Також закликаю вас підтримати нашу пропозицію. Ми вже направили 

звернення до голови Кіровоградської обласної ради, оскільки саме обласна 

рада виступає засновником ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”. Просимо ініціювати 

таке від’єднання. Крім того, ми просимо провести аудит діяльності цього 

підприємства для того, щоб з’ясувати причини, чому за останні три роки 

роботи борги підприємства не зменшуються? Зростають штрафні санкції та 

витрати на обслуговування цих боргів. І головне ‒ чи закладені ці витрати у 

тарифі на воду? 

А поки що закликаю кіровоградців поставити свої підписи під 

зверненням до обласної ради. Ми за тарифи без корупції. А вас, шановні 

депутати, закликаємо також підтримати нашу ініціативу.  

Дякую вам за увагу. 

 

Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Шановні депутати! 

Враховуючи виступ Табалова А.О., я підготував проект рішення міської 

ради, яким пропоную підтримати озвучене звернення та звернутися до 

Кіровоградської обласної ради щодо невідкладного розгляду питання щодо 

повернення міськводоканалу до комунальної власності міста.  

 

Марковський І.І.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Табалова С.М. прийняти 

рішення з даного питання, а саме звернутися до Кіровоградської міської ради 

щодо невідкладного розгляду питання про повернення міськводоканалу до 

комунальної власності міста. Хто за озвучену пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.:  

Шановні колеги! 

Є пропозиція повернутися до розгляду питань за порядковими номерами 

у проекті порядку денного № 30 (проект рішення за реєстраційним № 4575), 

№ 84 (проект рішення за реєстраційним № 4626), № 89 (проект рішення за 

реєстраційним № 4759). 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група 

‟Рідний Кіровоград”): 

Шановний Іване Івановичу! 

Прошу повернутися до голосування за проект рішення за реєстраційним 

№ 4671 ‟Про надання Мамедовій А.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва, 31-а” 

(питання за порядковим № 64 у проекті порядку денного). 

 

Терзов Д.С., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Відповідальне Самоврядування”): 

Прошу повернутися до голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 4252 ‟Про надання ПП ‟АВТО-ШАНС” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції, 31-м” (питання за порядковим № 96 у проекті 

порядку денного). 

 

Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

Прошу повернутися до голосування за проекти рішень за 

реєстраційними номерами:  

№ 4614 ‟Про надання Глущенко А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції 

(біля будинку № 37/16)” (питання за порядковим № 53 у проекті порядку 

денного); 

№ 4625 ‟Про надання Урись О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції 

(біля будинку № 37/16)” (питання за порядковим № 82 у проекті порядку 

денного). 

 

Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Прошу повернутися до голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 4606 ‟Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій” 

(питання за порядковим № 36 у проекті порядку денного). 
 

Марковський І.І.: 

Ставлю на голосування пропозицію провернутися до голосування за 

проекти рішень за реєстраційними номерами: 

№ 4575 ‟Про затвердження Положення про порядок користування 

окремими  конструктивними елементами благоустрою комунальної власності 

під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької 

діяльності”; 

№ 4759 ‟Про надання Бабенку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка (у дворі 

будинку № 40)”; 
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№ 4626 ‟Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, 

корп. 1”; 

№ 4671 ‟Про надання Мамедовій А.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Бєляєва, 31-а”; 

№ 4614 ‟Про надання Глущенко А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)”; 

№ 4606 ‟Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій”; 

№ 4625 ‟Про надання Урись О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції 

(біля будинку № 37/16”. 

№ 4252 ‟Про надання ПП ‟АВТО-ШАНС” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції, 31-м”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Трудовий актив Кіровограда”): 

Шановний головуючий! 

Шановні колеги! 

Зараз ми припускаємося помилки. Зараз депутати справедливо задають 

два запитання. Якщо вже ми повертаємося до розгляду питань, то чому 

порушили практику розглядати ці питання в кінці засідання? Це ще можна 

зрозуміти.  

Друге питання більш важливе. Депутати пропонують проводити 

голосування за повернення до розгляду питань по кожному окремо. Навіть для 

того, щоб депутати побачили, до чого вони повертаються.  

Коли зараз з місця оголошують по 2, 3, 4 питання, це, погодьтеся, не є 

нормальною роботою депутатського корпусу. Добре, що зараз немає 

журналістів. Мені, наприклад, зрозуміло, чому депутати не підтримали 

озвучену пропозицію, хоча я проголосував ‟за”. Тому для того, щоб виправити 

ситуацію та повернутися до розгляду вищезазначених питань, ставте на 

голосування пропозиції по кожному питанню окремо, щоб ці питання можна 

було знайти в порядку денному. Давайте проголосуємо та повернемося до 

розгляду цих питань. Але не ставте пропозиції списком.  
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Білоброва Т.Д., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

С точки зрения здравого смысла мы должны рассмотреть все вопросы 

повестки дня, а потом к чему-то возвращаться.  

 

Марковський І.І.: 

Ми зараз не будемо розглядати ці питання. Я ж не ставляю їх зараз на 

голосування. Не заперечую. Будемо далі розглядати питання. 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

Управлінню власності та приватизації комунального майна Кіровоградської 

міської ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Котляревського, 2-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4676. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна ‒ виробнича база по 

вул. Котляревського, 2-б. 

 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4523 “Про надання Управлінню власності та 

приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Котляревського, 2-б” (додається). 
 

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

надання ТОВ фірмі ‟КУРТАЖ” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Севастопольській, 9-б”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4677. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується зменшення площі. Майно ‒ 

розміщення адміністративно-виробничих приміщень по 

вул. Севастопольській, 9-б.  
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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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 4524 “Про надання ТОВ фірмі ‟КУРТАЖ” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Севастопольській, 9-б” (додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4518. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлових будинків, але щодо нього є 

зауваження юридичного управління міської ради. Пропоную виключити з 

даного проекту рішення пункти, щодо яких є зауваження юридичного 

управління. Вони підлягають доопрацюванню.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції начальника управління земельних відноси та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 4525 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4519. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлових будинків, але щодо нього є 

зауваження юридичного управління міської ради. Пропоную виключити з 

даного проекту рішення пункти, щодо яких є зауваження юридичного 

управління. Вони підлягають доопрацюванню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції начальника управління земельних відноси та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 4526 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4565. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлових будинків, але щодо нього є 

зауваження юридичного управління міської ради. Пропоную виключити з 

даного проекту рішення пункти, щодо яких є зауваження юридичного 

управління. Вони підлягають доопрацюванню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції начальника управління земельних відноси та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 4527 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4566. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлових будинків, але щодо нього є 

зауваження юридичного управління міської ради. Пропоную виключити з 

даного проекту рішення пункти, щодо яких є зауваження юридичного 

управління.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції начальника управління земельних відноси та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 4528 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4587. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлових будинків, але щодо нього є 

зауваження юридичного управління міської ради. Пропоную виключити з 

даного проекту рішення пункти, щодо яких є зауваження юридичного 

управління. Вони підлягають доопрацюванню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції начальника управління земельних відноси та охорони 
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навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 4529 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4581. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлових будинків, але щодо нього є 

зауваження юридичного управління міської ради. Пропоную виключити з 

даного проекту рішення пункти, щодо яких є зауваження юридичного 

управління. Вони підлягають доопрацюванню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції начальника управління земельних відноси та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 4530 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4678. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлових будинків, але щодо нього є 

зауваження юридичного управління міської ради. Пропоную виключити з 

даного проекту рішення пункти, щодо яких є зауваження юридичного 

управління. Вони підлягають доопрацюванню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції начальника управління земельних відноси та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 4531 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4588. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується земельних ділянок в садових 

товариствах. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 4532 “Про передачу у власність земельних 

ділянок в садових товариствах” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4567. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується затвердження технічної документації 

щодо відведення земельних ділянок в садових товариствах. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 4533 “Про передачу у власність земельних 

ділянок в садових товариствах” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Виноградовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4589. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда з дитинства ІІ групи. 

 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4534 “Про передачу Виноградовій О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Жовтневої революції 

(біля будинку № 37/16)” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Деревянко Т.В. та Поповій Л.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Кавказькій, 30/21”. Проект рішення за реєстраційним № 4679. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку, а саме 

передачі у власність земельної ділянки. Це друга сесія. 

 

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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4535 “Про передачу Деревянко Т.В. та 

Поповій Л.В. у власність земельної ділянки по вул. Кавказькій, 30/21” 

(додається). 
 

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

передачу Качановій В.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. 20 років міліції (біля більярдного клубу)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4538. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

(гараж). 

 

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” – 9. 
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Прийнято рішення № 4536 “Про передачу Качановій В.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 20 років міліції (біля 

більярдного клубу)” (додається). 
 

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

передачу Колісниченко М.М. та Драч І.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4580. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

(гаражі). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Луцкевич С.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Курінному, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 4634. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

біля домоволодіння для ведення садівництва. 

 

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” – 7. 
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Прийнято рішення № 4537 “Про передачу Луцкевич С.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Курінному, 6” (додається). 
 

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

передачу Мандєву О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Слави, 4”. Проект рішення за реєстраційним № 4635. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО (під будівництво 

житлового будинку). 

 

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” – 5. 
 

Прийнято рішення № 4538 “Про передачу Мандєву О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Слави, 4” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Маліцькій Н.К. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13, корп. 2)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4539. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується затвердження проекту землеустрою 

щодо передачі у власність земельної ділянки під гараж. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Притулі К.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 14)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4169. 

Даний проект рішення виноситься на розгляд сесії повторно. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

під гараж на неприбудинковій території. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 39. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Санжарі О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Курганній (біля будинку № 17)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4540. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

під гараж на неприбудинковій території. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 37. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Соколану С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Фортечному (між будинками № 19-а та № 21-а)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4541. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

під гараж на неприбудинковій території. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 39. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Тюртюбек Ю.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля автостоянки)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4542. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

(гараж). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 32. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Юдіну О.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Гайдара”. Проект рішення за реєстраційним № 4636. 
 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

(житловий будинок). 

 

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” – 13. 
 

Прийнято рішення № 4539 “Про передачу Юдіну О.Ю. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Гайдара” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу АВТОГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВУ ‟АВІАТОР-2” у власність 

земельної ділянки по вул. Леваневського, 1-е”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4543. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується АВТОГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВУ 

‟АВІАТОР-2”.  

 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4540 “Про передачу АВТОГАРАЖНОМУ 

КООПЕРАТИВУ ‟АВІАТОР-2” у власність земельної ділянки 

по вул. Леваневського, 1-е” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кіровоградському обласному навчально-виховному комплексу 

(гімназія-інтернат-школа мистецтв) у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Дворцовій, 5/5”. Проект рішення за реєстраційним № 4544. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв). 

 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 4541 “Про передачу Кіровоградському 

обласному навчально-виховному комплексу (гімназія-інтернат- 

школа мистецтв) у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Дворцовій, 5/5” (додається). 

 

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

передачу Територіальному управлінню Державної судової адміністрації 

України в Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Габдрахманова, 7”. Проект рішення за реєстраційним № 4545. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області. 

 

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” – 4. 
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Прийнято рішення № 4542 “Про передачу Територіальному 

управлінню Державної судової адміністрації України в Кіровоградській 

області у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Габдрахманова, 7” (додається). 
 

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

передачу ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” в постійне користування земельних 

ділянок по м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4173. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”. 

 

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” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

“Про передачу ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ ‟КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ” у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Курганній, 62”. Проект рішення за реєстраційним № 4681. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується Державної установи ‟Кіровоградська 

обласна фітосанітарна лабораторія”. 

 

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” – 7. 
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Прийнято рішення № 4543 “Про передачу ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ 

‟КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ФІТОСАНІТАРНА ЛАБОРАТОРІЯ” 

у постійне користування земельної ділянки по вул. Курганній, 62” 

(додається). 
 

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

передачу Управлінню власності та приватизації комунального майна 

Кіровоградської міської ради в постійне користування земельної ділянки по 

вул. Тимірязєва, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4682. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 43, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4544 “Про передачу Управлінню власності та 

приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 17-а” 

(додається). 
 

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

зміну Пархоменку О.П. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Салтикова-Щедріна, 15-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4546. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується зміни цільового призначення 

земельної ділянки з ‟для розміщення житлового будинку” на ‟для розміщення 

адміністративно-побутових приміщень”. Це приватна 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” – 10. 
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Прийнято рішення № 4545 “Про зміну Пархоменку О.П. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 15-а” 

(додається). 

 

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

зміну Бзенко Н.П. цільового призначення земельної ділянки по вул. Лінія 1-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4637. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 
 

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

зміну Денисюк А.О. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Антонова, 23”. Проект рішення за реєстраційним № 4638. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується зміни цільового призначення 

земельної ділянки з ‟для розміщення житлового будинку” на ‟для розміщення 

об’єкту комерційного призначення” (майно). 

 

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” – 10. 
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Прийнято рішення № 4546 “Про зміну Денисюк А.О. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Антонова, 23” (додається). 
 

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

зміну Чайці О.Ф. та Медведенку О.О. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 82-а”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4547. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується зміни цільового призначення 

земельної ділянки з ‟для розміщення житлового будинку” на ‟для розміщення 

магазину”.  

 

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” – 13. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Баркару О.М. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним № 4647. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди під 

розміщення аптеки. 

 

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” – 16. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Бордюжі О.О. та Панченку А.М. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Родниковій, 90”. Проект рішення за реєстраційним № 4520. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди під 

розміщення складів. 
 

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” – 8. 
 

Прийнято рішення № 4547 “Про поновлення Бордюжі О.О. та 

Панченку А.М. договору оренди земельної ділянки по вул. Родниковій, 90” 

(додається). 
 

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

поновлення ФОП Слободі Н.С. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Бєляєва, 7, корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним № 4521. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки під магазином. 

 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4548 “Про поновлення ФОП Слободі Н.С. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7, корп. 1” 

(додається). 



93 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПП ‟АВТОМИР” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Шмідта (на зупинці міського транспорту ‟Аеропорт”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4756. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки під магазином. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення ПП ‟АВТОМИР” договору оренди земельної ділянки по 

вул. 50 років Жовтня (на зупинці міського транспорту ‟Друкарня”)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4757. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки під торговельним павільйоном. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

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

поновлення ПП ‟АВТОМИР” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля магазину ‟Візит”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4758. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки під торговельним павільйоном. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПФ ‟АНАВІК” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Яновського, 104-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4522. 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

4 0 1 10 15 

ВО 

“Батьківщина” 

4 0 0 6 10 

“УДАР” 5 0 0 0 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

3 0 0 2 5 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

8 0 1 2 11 

“За єдність” 1 0 0 0 1 

Позафракційні 1 0 0 3 4 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки (магазин). 

 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 4549 “Про поновлення ПФ ‟АНАВІК” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 104-б” 

(додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ фірмі ‟ЧОБОТАР” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Радянській, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4523. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки (кіоск по ремонту взуття). 

 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4550 “Про поновлення ТОВ фірмі 

‟ЧОБОТАР” договору оренди земельної ділянки по вул. Радянській, 4-а” 

(додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Заболотній В.М. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції, 37/16”. Проект рішення за реєстраційним № 4569. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки під розміщення аптеки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення ФОП Роздольській Т.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Героїв Сталінграда, 24/27, корп. 2”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4570. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки під магазином. 

 

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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4551 “Про поновлення ФОП Роздольській Т.В. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 24/27, 

корп. 2” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Матку А.О. в оренду земельної ділянки по вул. Ушакова, 2-д”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4571. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення офісу (майно). 

 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4552 “Про передачу Матку А.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Ушакова, 2-д” (додається). 
 

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

передачу Медведєву О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(напроти будинку № 28, корп. 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 4683. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під будівництво гаража (інвалід ІІІ групи). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Сидорову В.М. в оренду земельної ділянки по 

просп. Винниченка, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4572. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується затвердження проекту технічної 

документації щодо передачі в оренду земельної ділянки під розміщення 

перукарні (майно).  

 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4553 “Про передачу Сидорову В.М. в оренду 

земельної ділянки по просп. Винниченка, 17-а” (додається). 
 

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

передачу Сидорову В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 12-г”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4641. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду на 5 років земельної 

ділянки під розміщення об’єкту торгівлі.  

 

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” – 9. 
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Прийнято рішення № 4554 “Про передачу Сидорову В.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Пацаєва, 12-г” (додається). 
 

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

передачу Степовому С.К. в оренду земельної ділянки по вул. Єгорова (біля 

житлового будинку № 26)”. Проект рішення за реєстраційним № 4642. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під гараж (інвалід ІІ групи Великої Вітчизняної війни).  

 

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” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Химчаку В.С. в оренду земельної ділянки по вул. В’ячеслава 

Чорновола (біля будинку № 14/2)”. Проект рішення за реєстраційним № 4684. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під гараж (інвалід ІІ групи).  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чорноусу О.П. в оренду земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня 

(між будинками № 3 та № 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 4685. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

У зв’язку з продажем нерухомого майна, розміщеного на земельній 

ділянці, готується договір оренди під розміщення автостоянки.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ПАТ ‟Укртелеком” в оренду земельних ділянок по місту 

Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4236. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельних ділянок 

під розміщення та експлуатацію технічних засобів зв’язку.  

 

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” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ПАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по 

вул. Медведєва”. Проект рішення за реєстраційним № 4573. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельних ділянок 

під розміщення трансформаторних підстанцій.  

 

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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4555 “Про передачу 

ПАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по 

вул. Медведєва” (додається). 
 

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

передачу ТОВ ‟Ринок ‟Престиж” в оренду земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова, 15/18”. Проект рішення за реєстраційним № 4574. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення торговельного комплексу та магазину. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4556 “Про передачу ТОВ ‟Ринок ‟Престиж” в 

оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15/18” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Ринок ‟Престиж” в оренду земельних ділянок по 

просп. Інженерів, 10”. Проект рішення за реєстраційним № 4686. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення промислової бази. 

 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4557 “Про передачу ТОВ ‟Ринок ‟Престиж” в 

оренду земельних ділянок по просп. Інженерів, 10” (додається). 
 

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

передачу МПП ‟ІНВЕСТ-ОПТИМ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Бєляєва, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 4524. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення ринку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ “КРУП'ЯНИЙ ТІК” в оренду земельних ділянок по 

вул. Валентини Терешкової, 225”. Проект рішення за реєстраційним № 4525. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення виробничої бази. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4558 “Про передачу ТОВ “КРУП'ЯНИЙ ТІК” 

в оренду земельних ділянок по вул. Валентини Терешкової, 225” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Асоціації ‟Торговельно-виробнича асоціація ‟Сервіс-монтаж” в 

оренду земельної ділянки по вул. Яновського, 112-к”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4643. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення торговельного павільйону. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟ГАЗ-КОМПЛЕКС” в оренду земельної ділянки по 

вул. Заміській, 5-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4644. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення виробничої бази. 

 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4559 “Про передачу ТОВ ‟ГАЗ-КОМПЛЕКС” 

в оренду земельної ділянки по вул. Заміській, 5-а” (додається). 
 

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

передачу ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З 

ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ‟АГРОЗАГОТІВЕЛЬНА ГРУПА” в оренду 

земельної ділянки по вул. Кавалерійській (Орджонікідзе), 19/26”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4645. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під розміщення культурно-розважального центру. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 24. 

Не прийнято. 

 

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

передачу ТОВ ‟СОЗИДАТЕЛЬ-1” в оренду земельної ділянки по 

вул. Радянській, 3/28”. Проект рішення за реєстраційним № 4646. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі в оренду земельної ділянки 

під будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПП ‟ФАКТОРИНГ-КІРОВОГРАД” в оренду земельної ділянки по 

вул. Тимірязєва, 75”. Проект рішення за реєстраційним № 4597. 

 

Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Уважаемые коллеги! 

Относительно этого вопроса я хочу сказать, что люди пол года не могут 

оформить договор аренды земельного участка под собственностью, чтобы 

платить арендную плату за землю.  

 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 4560 “Про передачу ПП ‟ФАКТОРИНГ-

КІРОВОГРАД” в оренду земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 75” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Шевченку А.О. договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4207. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення двох договорів оренди під 

двома торговельними павільйонами. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення ТОВ ‟СПЕЦСТРОЙЕНЕРГО” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 31, корп. 1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4235. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди під 

розміщення виставкового майданчика та автостоянки. 

 

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” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення ПП ‟КІРОВОГРАД-ПЛАНЕТА” договору оренди земельної 

ділянки по просп. Правди (між будинками № 3 та № 4)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4596. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди під 

розміщення адміністративно-комерційного комплексу. Пропонується 

встановити орендну плату на рівні 3 %. 

 

Марковський І.І.: 

А була скільки? 

 

Пидорич В.О.: 

Була на рівні 3%. 

 

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. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

10 0 0 5 15 

ВО 

“Батьківщина” 

6 0 0 4 10 

“УДАР” 4 0 0 1 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

5 0 0 0 5 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

8 0 0 3 11 

“За єдність” 1 0 0 0 1 

Позафракційні 3 0 0 1 4 
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Марковський І.І.: 

Враховуючи те, що зараз у сесійній залі присутньо замало депутатів, та 

те, що під час голосування за питання щодо поновлення договорів оренди, які 

стосуються сплати коштів, не вистачає голосів для прийняття рішень, 

пропоную завершити засідання сесії. 

Перше засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

Про дату та час проведення другого засідання п’ятдесят другої сесії 

Кіровоградської міської ради вам буде повідомлено пізніше. 

 

 

 

Секретар міської ради       І. Марковський 

 

 
 


