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П Р О Т О К О Л  № 79 

другого засідання п’ятдесят другої сесії 

Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 

 

від 29 вересня 2015 року м. Кіровоград 

 

Друге засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання веде секретар міської ради Марковський І.І. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

Зареєструвалося 59 депутатів. 

 

Шановні депутати! 

На друге засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання прибуло та зареєструвалося 59 депутатів, що становить 

більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення 

пленарного засідання сесії, є. 

Розпочинаємо роботу другого засідання п’ятдесят другої сесії 

Кіровоградської міської ради шостого скликання. 

 

Шановні колеги! 

В роботі другого засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської 

ради шостого скликання беруть участь: 

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. 

 

Шановні депутати! 

Відповідно до статей 131, 136 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання на минулому засіданні п’ятдесят другої сесії міської ради 

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

з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження Розгачова 

Романа Олександровича; 

головою секретаріату обрано Залещик Ларису Володимирівну. 

Президія та секретаріат – в повному складі. 

 

Шановні депутати! 

Перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань порядку денного, я хочу 

оголосити заяви депутатів, які надійшли на адресу Кіровоградської міської 

ради.  

 

Зачитав заяви депутатів Бєлова В.В. та Залещик Л.В. щодо виходу зі 

складу депутатської фракції Політичної партії ‟УДАР Віталія Кличка” в 

Кіровоградській міській раді шостого скликання (додаються). 

 

Є ще заяви у депутатів? Немає.  

 

(Зміни в складі депутатських груп та фракцій в електронну систему 

голосування “Рада-В” будуть внесені перед наступним засіданням сесії 

міської ради). 

 

Шановні колеги! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного п’ятдесят другої сесії 

міської ради.  

Окрім основного порядку денного, затвердженого на першому засіданні 

п’ятдесят другої сесії міської ради, вам роздано додатковий перелік питань, які 

пропонується розглянути. 

До цього переліку включено сім додаткових питань та сорок два питання, 

які пропонується розглянути повторно. 

Ставлю на голосування пропозицію повторно розглянути сорок два 

питання, зазначені у додатковому переліку. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 

Марковський І.І.: 

Будуть ще пропозиції? 
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Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повторно розглянути питання за порядковим номером 84 у 

попередньо розданому проекті 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). 

Справа в тому, що за зазначеною адресою було виділено в оренду 

земельну ділянку, потім збудовано будинки, які були передані у власність.  
 

Мамедов В.З. о., депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повторно рассмотреть вопрос под порядковым номером 64 в 

проекте повестки дня ‒ ‟Про надання Мамедовій А.Г. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Бєляєва, 31-а” (проект решения под регистрационным № 4671). 

Земельный участок находится под собственностью. Необходимо решить 

вопрос об арендной плате.  

 

Бондарчук С.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повторно розглянути питання за порядковим номером 142 у 

проекті порядку денного ‒ ‟Про поновлення Заболотній В.М. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 37/16” (проект рішення за 

реєстраційним № 4569). 

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція повернутися до голосування за питання порядку денного, 

озвучені депутатами Михальонком С.А., Мамедовим В.З. о. та 

Бондарчуком С.П., а саме до проектів рішень за реєстраційними № 4626, 4671, 

4569. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

На погоджувальній нараді секретаря міської ради з керівниками 

депутатських фракцій та груп, яка відбулася 28 вересня 2015 року, було   

погоджено включити до порядку денного п’ятдесят другої сесії міської ради 

сім додаткових питань, які вам роздано: 

Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (проект рішення за 

реєстраційним № 4796); 

Про доповнення пункту 2 рішення Кіровоградської міської ради 
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від 22 вересня 2015 року № 4462 (проект рішення без реєстраційного №); 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 

2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік” (проект рішення за 

реєстраційним № 4797); 

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 № 4798); 

Про внесення змін 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 № 4799); 

Про надання Умарову О.Х. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького, 8 (проект рішення за реєстраційним № 4800); 

Про надання Мукашову В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Енергетиків (проект 

рішення за реєстраційним № 4801). 

Хто за те, щоб взяти озвучений перелік додаткових питань до порядку 

денного п’ятдесят другої сесії міської ради за основу, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
 

Є ще пропозиції щодо порядку денного п’ятдесят другої сесії міської 

ради? Немає. 

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного п’ятдесят другої 

сесії міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 
 

Прийнято рішення № 4561 “Про внесення доповнень до 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. 
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Шановні колеги! 

За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло 

29 депутатських запитів: щодо надання матеріальної допомоги мешканцям 

міста ‒ 27, з них: індивідуальних ‒ 12, колективних – 15. 

Зачитав індивідуальні та колективні 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?  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосила депутатські запити 

від 29.09.2015 № 1335/6-дз, 1336/6-дз (додаються) щодо надання матеріальної 

допомоги мешканцям міста. 

 

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

Самоврядування”), оголосив колективний депутатський запит від 29.09.2015 

№ 1333/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканцю 

міста. 

 

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

актив Кіровограда”), оголосив колективний депутатський запит 

від 29.09.2015 № 1334/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної 

допомоги мешканці міста. 

 

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

‟Рідний Кіровоград”), оголосив колективні депутатські запити 

від 29.09.2015 № 1331/6-дз-к, 1332/6-дз-к (додаються) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція підтримати депутатські запити, оголошені депутатами 

Калкіною Л.І., Бойком С.В., Ніколаєнком В.Г., Краснокутським О.В., та 

врахувати їх у оголошеному мною проекті рішення. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 57, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
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Пропоную прийняти проект рішення в цілому з урахуванням доповнень. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 58, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 4562 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

Сьогодні в сесійній залі присутні представники територіальної громади 

міста, які бажають висловитися стосовно перейменування міста Кіровограда. 

Я пропоную надати можливість одному з їх представників виступити протягом 

трьох хвилин. Надаю слово. 

 

Представник територіальної громади міста Кіровограда пояснив: 

Шановні депутати! 

Сьогодні у сесійній залі присутня активна громадськість міста, яка 

виступає проти проведення опитування за незрозумілою процедурою, на яке 

виділено 600 тис. грн.  

Ми прийшли з альтернативними запитаннями, які можна задати 

кіровоградцям за 600 тис. грн.  

Ми дуже просимо міську раду, народних депутатів не виділяти кошти на 

незрозумілі і безглузді статті витрат: такі як вивчення громадської думки 

шляхом опитування, яке не має жодної юридичної сили.  

Дякую за увагу.  

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступних депутатських запитів. 

Зачитав депутатські запити депутатів міської ради 

Волкова І.В. від 25.09.2015 № 1315/6-дз та Гамальчука М.П. від 28.09.2015 

№ 1325/6-дз (додаються) щодо розробки Програми з облаштування пристроїв 

примусового обмеження швидкості та ремонт фасаду житлового будинку та 

підготовлений проект рішення. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 



7 

 

Результати голосування: 

“за” – 59, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 4563 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради Волкова І.В. та Гамальчука М.П.” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 
Є ще депутатські запити? 

 

Фомуляєв А.М., депутат міської ради (депутатська група 

‟Відповідальне Самоврядування”): 

Шановні колеги! 

Я не встиг подати мій депутатський запит на погоджувальну нараду. 

Вчора до мене звернувся командир 3-го окремого полку спеціального 

призначення з наступного питання. 

Зачитав депутатський запит від 29.09.2015 № 1337/6-дз (додається) 

щодо виділення коштів на закупівлю зимового взуття. 

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання: 

1. Підтримати депутатський запит  депутата  Кіровоградської міської 

ради Фомуляєва А.М. щодо виділення коштів. 

2. Фінансовому  управлінню Кіровоградської міської ради опрацювати 

депутатський запит та підготувати інформацію про виконання даного рішення 

депутату міської ради Фомуляєву А.М. і управлінню апарату Кіровоградської 

міської ради в місячний термін. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4564 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Фомуляєва А.М.” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Є ще депутатські запити? 

 

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

депутатський запит від 29.09.2015 № 1338/6-дз (додається) щодо ремонту 

тротуарного покриття. 
 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання: 

1. Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської 

ради Михальонка С.А. щодо ремонту тротуарного покриття. 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та підготувати 

інформацію про виконання даного рішення депутату міської ради 

Михальонку С.А. і управлінню апарату Кіровоградської міської ради в 

місячний термін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального 

господарства та енергозбереження, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних 

повноважень.  

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4565 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Михальонка С.А.” (додається). 
 

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

затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2016 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4796. Доповідає Осауленко О.О. ‒ начальник управління економіки міської 

ради. 

 

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

Шановні депутати! 

Вчора на засіданні постійної комісії міської ради з питань регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності на 

підставі клопотання управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради внесена пропозиція 
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доповнити План діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2016 рік пунктом щодо внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.12.2014 № 3872 ‟Про затвердження 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна”.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4566 “Про затвердження Плану діяльності 

Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 

2016 рік” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Питання порядку денного ‟Про доповнення пункту 2 рішення 

Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року № 4462” я пропоную 

розглянути на наступному засіданні п’ятдесят другої сесії, оскільки це питання 

потребує вивчення та доопрацювання. Заперечень немає? 

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 

№ 4797. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління 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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 4567 “Про внесення змін до рішення 

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

бюджет на 2015 рік” (додається). 
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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 № 4798. Доповідає 

Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

 

Хачатурян О.С., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Шановні депутати! 

Прошу взяти даний проект рішення за основу у зв’язку з тим, що до 

нього є пропозиції від постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

Марковський І.І.: 
Я пропоную надати слово голові постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. 

 

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

‟Рідний Кіровоград”): 

Шановний Іване Івановичу! 

Вчора на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку депутати 

запропонували внести зміни до даного проекту рішення, а саме змінити адресу 

щодо асфальтування тротуару по вул. Жовтневої революції, 26-а (біля КЗ (ясла-

садок) комбінованого типу № 27 ‟Вишенька” Кіровоградської міської ради). 

Прошу Олександра Сергійовича їх оголосити.  

 

Хачатурян О.С.: 

Так. Це тротуар між будинками. 

 

Розгачов Р.О., депутат міської ради (депутатська група 

‟Відповідальне Самоврядування”): 

Уважаемые депутаты! 

Я бы просил вас не перекидывать работы с одного участка на другой. 

Потому что и там нужно сделать тротуарную дорожку, и по тому адресу, о 

котором говорил депутат Краснокутский О.В. 

Я предлагаю Вам, как председателю бюджетной комиссии, изыскать 

возможность в размере 50,0 тыс. грн и на следующем заседании комиссии 

рассмотреть этот вопрос.  

А данный проект решения прошу поддержать без изменений в целом. 
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Марковський І.І.: 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” –0 , 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

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

Кіровоград”): 

Бюджетная комиссия также выезжала на место как и комиссия по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Что предложила бюджетная 

комиссия. Дорожка, о которой говорил коллега Розгачов Р.А., находится за 

садиком. Перед садиком дорожка идеально заасфальтирована. По бокам 

проход есть. За садиком проходимость людей очень маленькая.  

Бюджетная комиссия предлагает провести ремонт в том же районе, в том 

же избирательном округе, но только дорожку между домами, где люди ломают 

ноги. Спасибо. 

 

Розгачов Р.О.: 

Уважаемый Сергей Николаевич! 

Я еще раз хочу повториться, что нужно заасфальтировать 

непосредственно под той аркой, адрес которой указан бюджетной комиссией. 

Но для того, чтобы сделать капитальный ремонт по этому адресу необходимо 

380 тыс. грн. Что касается тротуарной дорожки, то ко мне непосредственно 

обращались и жители микрорайона, и заведующая садика № 27.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція від постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку 

внести зміни до даного проекту рішення, а саме у додатку пункт 26 розділу VІ 

‟Благоустрій міста” викласти в новій редакції: ‟Капітальний ремонт тротуару 

(у тому числі виготовлення проектно-технічної документації) напроти 

дитячого садка № 27 по вул. Жовтневої революції, 26-а, комунальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу № 27 ‟Вишенька” Кіровоградської міської 

ради”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

 

 



12 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 9, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято. 

 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4568 “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 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 № 4799. Доповідає Хачатурян О.С. ‒ 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 52, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4569 “Про внесення змін 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). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Умарову О.Х. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 8”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4800. 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” – 44, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4570 “Про надання Умарову О.Х. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 8” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Енергетиків”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4801. Доповідає Пидорич В.О. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження управління містобудування 

та архітектури міської ради, а саме: відповідно до зонування території міста 

Кіровограда земельна ділянка належить до підзони зелених насаджень 

спеціального призначення. 

 

Марковський І.І.: 

Я поясню. Земельна ділянка знаходиться трохи далі від залізничного 

вокзалу. Там все засипано сміттям.  

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” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4571 “Про надання Мукашову В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Енергетиків” (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 

Бабенко Н.В. ‒ начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення міської ради. 

 

Бабенко Н.В., начальник управління по сприянню розвитку торгівлі 

та побутового обслуговування населення міської ради: 

Шановні депутати! 

Я пропоную прийняти даний проект рішення зі змінами та 

доповненнями, які надійшли за останні три-чотири дні. 

Пропонується: 

доповнити підпункти 2.1.4 та 3.2.2.6 текстом: ‟Фотофіксація 

пропонованого місця влаштування відкритого літнього майданчика у вигляді 

світлини формату А4, планувальні та архітектурно-просторові рішення в 

кольоровому варіанті, технологічні пропозиції обладнання майданчика, 

пропозиції з його озеленення та освітлення, конструктивні схеми несучого 

каркасу об’єкта з інженерними розрахунками, топографо-геодезична основа 

(М 1:500) з нанесенням пропонованих контурів, розмірів та площі літнього 

майданчика; 

у підпункті 2.1.6 виключити слово ‟Позитивні”; 

у підпункті 2.5.2: 

підпункт 1 викласти в редакції: 

‟на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає 

вільному руху пішоходів (при влаштуванні літнього майданчика на тротуарі 

його прохідна ширина повинна залишатися не меншою ніж 1,5 м), крім 

пішохідних доріг.”; 

виключити підпункт 3; 

абзац 3 підпункту 6.1.3 викласти в редакції: 

‟інформації про несплату плати за розміщення та перебування 
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відкритого літнього майданчика на об’єкті благоустрою з використанням його 

елементів протягом двох місяців з дня обчислення платежу.”  

 

Марковський І.І.: 

У депутатів є пропозиції, зауваження щодо даного проекту рішення? 

 

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

‟Відповідальне Самоврядування”): 

Хотелось бы узнать. Есть регуляторный акт. На сколько лет мы 

принимаем это Положение? В проекте решения указан срок от трех до пяти 

лет. Хотелось бы точно понимать.  

 

Бабенко Н.В. 
Відповідно до цього проекту Положення мається на увазі те, що 

укладається договір від трьох до п’яти років за рішенням конкурсної комісії.  

 

Терзов Д.С.: 

Так три или пять лет? 

 

Бабенко Н.В.: 

Відповідно до рекомендацій конкурсної комісії при розгляді документів.  

 

Терзов Д.С.: 

Такое Положение действовало на протяжении нашей каденции? 

 

Бабенко Н.В.: 

Ні. Такого Положення не було. Плата не стягувалася.  

 

Терзов Д.С.: 

Почему тогда принято решение о том, что такое Положение необходимо? 

 

Бабенко Н.В.: 

Хочу нагадати, що протягом року робочою групою розглядався цей 

варіант Положення. Робоча група та профільна депутатська комісія працювала 

протягом року над цим питанням. Це було бажання депутатського корпусу.  

 

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

Кіровоград”): 

В озвученных изменениях к данному проекту решения шла речь о 

пешеходных дорогах. В моем понимании дорога ‒ это дорога на улице. Я 

думаю, что нужно говорить о пешеходных улицах. Потому что улица ‒ это 

дорога и тротуар.  

Сама формулировка неправильная. Я предлагаю слово ‟доріг” заменить 

на слово ‟вулиць”.  
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Марковський І.І.: 

Ще є зауваження? Немає. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням 

змін та доповнень, озвучених начальником управління торгівлі, та пропозиції 

депутата Табалова С.М. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 24. 

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” 

8 0 0 9 17 

ВО 

“Батьківщина” 

6 1 2 3 12 

“УДАР” 2 0 0 2 4 

“Рідний 

Кіровоград” 

5 0 0 1 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

10 0 0 5 15 

“За єдність” 1 0 0 1 2 

Позафракційні 3 0 0 3 6 

 

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 територій”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4656. Доповідає Шведов В.М. ‒ депутат міської 

ради. 

 

Шведов В.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

Прошу поддержать данный проект решения с учетом замечаний 

профильной комиссии и юридического управления.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“утримались” – 7, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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 надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам бойових дій”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4606. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасників бойових дій. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4572 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

бойових дій” (додається). 

 

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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4573 “Про надання Вітряченку Б.Л. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Тимірязєва, 37/19” (додається). 

 

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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4574 “Про надання Вороні О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 18)” (додається). 

 

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 ІІІ групи з дитинства з 

ураженням опорно-рухового апарату (гараж).  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4575 “Про надання Глущенко А.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

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

надання 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. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4576 “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” (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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4577 “Про надання Желудченко А.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)” (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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4578 “Про надання Огороднику О.В. 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 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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4579 “Про надання Профатилу О.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а)” (додається). 
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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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4580 “Про надання Рибалко Г.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Правди, 2, корп. 1” (додається). 
 

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 з дитинства ІІІ групи. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 43, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4581 “Про надання Урись О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 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 

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

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

рішення за реєстраційним № 4585. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4582 “Про надання Хабзей О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

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 підшита в протоколі 

№ 78 першого засідання п’ятдесят другої сесії міської ради від 22.09.2015). 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 20. 

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” 

5 0 4 8 17 

ВО 

“Батьківщина” 

11 0 0 1 12 
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“УДАР” 3 0 0 1 4 

“Рідний 

Кіровоград” 

0 0 1 5 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

14 0 0 1 15 

“За єдність” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 2 0 0 4 6 

 

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” – 37, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

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 майна (кафе). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4583 “Про надання ПП ‟АВТО-ШАНС” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Жовтневої революції, 31-м” (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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4584 “Про передачу Маліцькій Н.К. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (біля 

будинку № 13, корп. 2)” (додається). 

 

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. 

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 № 4585 “Про передачу Тюртюбек Ю.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

автостоянки)” (додається). 
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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 (майно). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4586 “Про зміну Бзенко Н.П. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Лінія 1-а” (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. 

 

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” – 15. 
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Прийнято рішення № 4587 “Про зміну Чайці О.Ф. та 

Медведенку О.О. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. 40-річчя Перемоги, 82-а” (додається). 
 

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. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 24. 

Не прийнято. 

 

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. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 
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Прийнято рішення № 4588 “Про поновлення ПП ‟АВТОМИР” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Шмідта (на зупинці міського 

транспорту ‟Аеропорт”)” (додається). 

 

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. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 21. 

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” 

9 0 0 7 16 

ВО 

“Батьківщина” 

6 0 1 5 12 

“УДАР” 3 0 0 1 4 

“Рідний 

Кіровоград” 

5 0 0 1 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

11 0 0 4 15 

“За єдність” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 4 0 1 1 6 
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Терзов Д.С., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Відповідальне Самоврядування”): 

Я прошу депутатов голосовать за вопросы. Мы уже не одну сессию 

футболим людей. Мы не можем бесконечно выносить на рассмотрение одни и 

те же вопросы, потому что они не набрали голосов. 

Либо мы собираемся и голосуем, либо зачем нам вообще собираться? 

 

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.  

 

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” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4589 “Про поновлення ПП ‟АВТОМИР” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 

магазину ‟Візит”)” (додається). 
 

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. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4590 “Про поновлення Заболотній В.М. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 37/16” 

(додається). 
 

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

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

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 інваліда ІІ групи Великої Вітчизняної 

війни (гараж). Це друга сесія. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4591 “Про передачу Степовому С.К. в оренду 

земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26)” (додається). 

 

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: 

Даний проект рішення щодо переходу права користування земельної 

ділянки.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4592 “Про передачу Чорноусу О.П. в оренду 

земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (між будинками № 3 та № 5)” 

(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 майна (ринок). 

 

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” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4593 “Про передачу МПП ‟ІНВЕСТ-ОПТИМ” 

в оренду земельної ділянки по вул. Бєляєва, 2” (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. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується майна (торговельний павільйон). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4594 “Про передачу Асоціації ‟Торговельно-

виробнича асоціація ‟Сервіс-монтаж” в оренду земельної ділянки по 

вул. Яновського, 112-к” (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 майна. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4595 “Про передачу ТОВ СПІЛЬНЕ 

УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 

ІНВЕСТИЦІЯМИ ‟АГРОЗАГОТІВЕЛЬНА ГРУПА” в оренду земельної 

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4596 “Про передачу ТОВ ‟СОЗИДАТЕЛЬ-1” в 

оренду земельної ділянки по вул. Радянській, 3/28” (додається). 
 

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

“Про поновлення ФОП Шевченку А.О. договорів оренди земельних ділянок по 

місту Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4207. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договорів оренди 

земельних ділянок. 

 

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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4597 “Про поновлення ФОП Шевченку А.О. 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кіровограду” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟СПЕЦСТРОЙЕНЕРГО” договору оренди земельної ділянки 

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

реєстраційним № 4235. 
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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. 

 

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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4598 “Про поновлення 

ТОВ ‟СПЕЦСТРОЙЕНЕРГО” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля будинку № 31, корп. 1)” (додається). 
 

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. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 

 

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” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4599 “Про поновлення ПП ‟КІРОВОГРАД-

ПЛАНЕТА” договору оренди земельної ділянки по просп. Правди                     

(між будинками № 3 та № 4)” (додається). 
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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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято. 

 

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

Шановний Іване Івановичу! 

Депутати не встигли зорієнтуватися та вчасно натиснути на кнопки. 

 

Марковський І.І.: 

Сергію Анатолійовичу! 

Давайте домовимося наступним чином. Після розгляду всіх питань 

порядку денного ми будемо повертатися до повторного голосування за 

питання, які не набрали голосів.  

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПП ‟ВЕРХІВЕЦЬ-21” договору оренди земельної ділянки на 

перехресті вул. Євгена Маланюка та Башкирської (поруч з площею Дружби 

народів)”. Проект рішення за реєстраційним № 4594. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПП ‟СОЇНС-250” договору оренди земельної ділянки по 

просп. Правди (між будинками № 11 та № 13)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4595. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Тітов Ю.О., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Трудовий актив Кіровограда”): 

Я бы хотел напомнить депутатам о том, что решения относительно 

возобновления договоров аренды приносят доходы в городской бюджет.  

 

Марковський І.І.: 

Я цілком підтримую Вас. Але депутати не голосують.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Виробничо-комерційній фірмі ‟СПЛІТ” товариству з обмеженою 

відповідальністю договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена 

Маланюка, 25”. Проект рішення за реєстраційним № 4687. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 40, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4600 “Про поновлення Виробничо-

комерційній фірмі ‟СПЛІТ” товариству з обмеженою відповідальністю 

договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25” 

(додається). 
 

На вимогу співголови депутатської групи ‟Трудовий актив 

Кіровограда” в Кіровоградській міській раді 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” 

11 0 0 6 17 

ВО 

“Батьківщина” 

7 1 2 2 12 

“УДАР” 4 0 0 1 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

4 0 0 2 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

10 0 1 4 15 

“За єдність” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 4 0 0 2 6 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Соціалістичній (біля будинку № 68/4)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4688. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4601 “Про поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Соціалістичній (біля будинку 

№ 68/4)” (додається). 
 

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

припинення права оренди та постійного користування земельних ділянок по 

м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4526. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується припинення права оренди та 

постійного користування земельних ділянок у зв’язку із продажем нерухомого 

майна. 

 

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” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4602 “Про припинення права оренди та 

постійного користування земельних ділянок по м. Кіровограду” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення права постійного користування земельною ділянкою по 

вул. Колгоспній, 71/24”. Проект рішення за реєстраційним № 4639. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується припинення права оренди та 

постійного користування земельною ділянкою. 

 

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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4603 “Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою по вул. Колгоспній, 71/24” (додається). 
 

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

припинення Кравцовій Н.Ю. права користування земельною ділянкою по 

вул. Полтавській, 58”. Проект рішення за реєстраційним № 4640. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується припинення договору оренди 

земельної ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4604 “Про припинення Кравцовій Н.Ю. права 

користування земельною ділянкою по вул. Полтавській, 58” (додається). 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок 

по м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4568. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок (сім ділянок). 

 

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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4605 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок по м. Кіровограду” 

(додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 69”. Проект рішення за реєстраційним № 4629. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки (майно). 

 

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” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4606 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Гоголя, 69” 

(додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку 

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 4630. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується права оренди земельної ділянки, яке 

набувається на аукціоні. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (біля кафе ‟Вояж”), 

право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4632. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується права оренди, яке набувається на 

аукціоні. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 
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Прийнято рішення № 4607 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Добровольського (біля кафе ‟Вояж”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Преображенській (біля дитячої 

обласної лікарні), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4633. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується права оренди, яке набувається на 

аукціоні. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 20. 

 

Прийнято рішення № 4608 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Преображенській (біля дитячої обласної лікарні), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 
 

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

надання Лучкову Є.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 213-в та 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки”. Проект рішення 

за реєстраційним № 4591. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою (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” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4609 “Про надання Лучкову Є.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Валентини Терешкової, 213-в та проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки” (додається). 
 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Яновського (від салону ‟Меблі” до житлового будинку № 98)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4365. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки (торговельні ряди). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4610 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Яновського (від 

салону ‟Меблі” до житлового будинку № 98)” (додається). 
 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) між 

вулицями Віктора Чміленка та Гоголя та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4459. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є пропозиції профільної постійної комісії. 

Пропонується встановити розмір орендної плати на рівні 3 %. У разі зміни 

стартової ціни змінюються і умови продажу земельної ділянки.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 41. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське 

кладовище” в напрямку до центру міста) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4278. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продажу права оренди земельної 

ділянки на конкурентних засадах. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“утримались” – 8, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 38. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Московській (на зупинці громадського транспорту ‟Лелеківське 

кладовище” в напрямку з центру міста) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4279. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продажу права оренди земельної 

ділянки на конкурентних засадах. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“утримались” – 6, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 46. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на розі 

вул. Генерала Родимцева та Ялтинської та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4592. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продажу права оренди земельної 

ділянки на конкурентних засадах. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 13, 

“утримались” – 7, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 40. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. 50 років Жовтня (напроти Державної податкової інспекції) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 4593. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продажу права оренди земельної 

ділянки на конкурентних засадах окремим лотом. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“утримались” – 6, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 41. 

Не прийнято. 

 

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.09.2010 

року № 3820”. Проект рішення за реєстраційним № 4649. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради про те, що рішення від 07.09.2010 року № 3820 втратило чинність. 

За таких підстав даний проект рішення підлягає відхиленню. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 6, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 30. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 365”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4689. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради про те, що рішення від 29.03.2011 № 365 втратило чинність. За 

таких підстав даний проект рішення підлягає відхиленню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4611 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 365” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 386”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4548. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради про те, що рішення від 29.03.2011 № 386 втратило чинність. За 

таких підстав даний проект рішення підлягає відхиленню. 
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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” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 
 

Марковський І.І.: 

У мене є запитання. Якщо рішення втратили чинність, то навіщо ми 

включаємо їх в порядок денний та виносимо їх на розгляд міської ради?  

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Надійшла заява до управління земельних відносин та охорони 

навколишнього  природного середовища. На підставі цієї заяви управління 

готує проект рішення, який виносить на розгляд постійної комісії та сесії 

міської ради. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2617”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4180. 

 

Пидорич В.О.: 

Даний проект рішення стосується об’єкту роздрібної торгівлі. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“утримались” – 6, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 37. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28.10.2014 

№ 3558”. Проект рішення за реєстраційним № 4690. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується розміщення об’єкту торгівлі. 

 

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” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4612 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 28.10.2014 № 3558” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.02.2015 

№ 4032”. Проект рішення за реєстраційним № 4691. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується автомобільної стоянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4613 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 24.02.2015 № 4032” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 

№ 4273”. Проект рішення за реєстраційним № 4692. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради про те, що рішення від 14.07.2015 № 4273 втратило чинність. За 

таких підстав даний проект рішення підлягає відхиленню. 
 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 125. 

 

Прийнято рішення № 4614 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4273” (додається). 
 

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

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4648. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради про те, що рішення втратили чинність. За таких підстав даний 

проект рішення підлягає відхиленню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 7, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 29. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16.12.2014 

№ 3796”. Проект рішення за реєстраційним № 4650. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 46, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4615 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 16.12.2014 № 3796” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28.10.2014 

№ 3582”. Проект рішення за реєстраційним № 4651. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 28.10.2014 № 3582. Пропонується цифру ‟6” 

замінити на цифру ‟3”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“утримались” – 7, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4598. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продовження терміну дії договорів 

оренди (‟Укрпошта”). 
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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” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4616 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 рішення Кіровоградської 

міської ради від 14.07.2015 ‟Про передачу у власність земельних ділянок в 

садових товариствах”(подолання вето). Проект рішення за реєстраційним 

№ 4708. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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 

№ 4709. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасників АТО (надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою). 

 

Марковський І.І.: 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4617 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (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 

№ 4710. 

 

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” – 52, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4618 “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 Гарасимяку П.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

Проект рішення за реєстраційним № 4711. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО. 

 



53 

 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4619 “Про надання Гарасимяку П.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 12)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Нестерова (біля будинку № 14)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4712. 

 

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” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4620 “Про надання Жабіну В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Нестерова (біля будинку № 14)” (додається). 

 

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

надання Кірілову Я.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4713. 
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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. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4621 “Про надання Кірілову Я.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького (біля житлового 

будинку № 16-б)”. Проект рішення за реєстраційним № 4714. 

 

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” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4622 “Про надання Корінному С.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького (біля житлового будинку № 16-б)” 

(додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Огаджанян К.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (напроти будинку № 34)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4715. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою (житловий будинок). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 30. 

Не прийнято. 
 

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

надання Олійник І.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку 

№ 15/2)”. Проект рішення за реєстраційним № 4716. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується інваліда з дитинства (гараж). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4623 “Про надання Олійник І.Б. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 15/2)” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку 

№ 64)”. Проект рішення за реєстраційним № 4717. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується відведення земельної ділянки в оренду 

на 5 років (гараж). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 33. 

Не прийнято. 

 

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

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

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

Проект рішення за реєстраційним № 4718. 

 

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. 
 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4624 “Про надання Поліщуку Р.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 12)” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Сенченко С.С. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Червонозорівській, 26”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4719. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4625 ‟Про надання Сенченко С.С. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою по 

вул. Червонозорівській, 26” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 122”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4720. 

 

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. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 
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Прийнято рішення № 4626 “Про надання Татарченку В.Ю. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 122” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, 

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4777. 

 

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” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4627 “Про надання Токару М.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)” (додається). 

 

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

надання Тараненко Н.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, 

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4778. 

 

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. 
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Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4628 “Про надання Тараненко Н.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)” (додається). 
 

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

надання Тєрєхову О.А. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 19-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4721. 

 

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, договір оренди. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Дорошенка, 16”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4722. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується 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” – 44, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4629 “Про надання Тимофієву В.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дорошенка, 16” (додається). 
 

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

надання Тишковець Л.Т. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 31”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4723. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою під садівництво. 

 

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 № 4630 “Про надання Тишковець Л.Т. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Івана Сірка, 31” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Хромею Є.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Курінному”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4724. 
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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. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4631 “Про надання Хромею Є.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Курінному” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4725. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО (інвалід І 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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4632 “Про надання Циганашу В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Чорному Я.Ю дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шмідта (біля житлового будинку 

№ 54-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 4726. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлового будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 

 

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

надання Швецю М.М. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Промисловій, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 4727. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується нерухомого майна (адміністративно-

виробнича база). 

 

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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4633 “Про надання Швецю М.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Промисловій, 3” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КП ‟КІРОВОГРАД-БЛАГОУСТРІЙ” та КП ‟РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА ‒ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ” дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в районі Кільцевої дороги”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4728. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується припинення КП ‟ТРЕСТ ЗЕЛЕНОГО 

ГОСПОДАРСТВА” права постійного користування земельною ділянкою та 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою КП ‟КІРОВОГРАД-

БЛАГОУСТРІЙ” та КП ‟РИТУАЛЬНА СЛУЖБА ‒ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4634 “Про надання КП ‟КІРОВОГРАД-

БЛАГОУСТРІЙ” та КП ‟РИТУАЛЬНА СЛУЖБА - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ” 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в районі Кільцевої дороги” (додається). 
 

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

надання Громадській організації ‟Інвалідів Дитячо-юнацький спортивний 

центр ‟Україна” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Братиславській, 92”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4729. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується Громадської організації ‟Інвалідів 

Дитячо-юнацький спортивний центр ‟Україна”. 
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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” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4635 “Про надання Громадській організації 

‟Інвалідів Дитячо-юнацький спортивний центр ‟Україна” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Братиславській, 92” (додається). 

 

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

надання ПАТ ‟Кіровоградський хлібозавод” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Великій Пермській, 9-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4730. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується вилучення земельної ділянки та 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

(перехід права власності).  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4636 “Про надання ПАТ ‟Кіровоградський 

хлібозавод” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 9-а” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Короленка, 56”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4731. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4637 “Про надання КЗ ‟КІРОВОГРАДСЬКА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Короленка, 56” (додається). 
 

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

надання Комунальному закладу ‟Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 

школа олімпійського резерву-2” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на перехресті 

вулиць Курганної, Суворова, Барболіна”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4732. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується Комунального закладу ‟Обласна 

спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2”. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4638 “Про надання Комунальному закладу 

‟Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського 

резерву-2” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки на перехресті вулиць Курганної, Суворова, 

Барболіна” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4733. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельних 

ділянок учасникам АТО. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4639 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 
 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4734. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління міської 

ради. Їх необхідно усунути.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозицій юридичного управління. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4640 “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 в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4735. 

 

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” – 54, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4641 “Про передачу у власність земельних 

ділянок в садових товариствах” (додається). 
 

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

передачу Гуріній Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (Калініна) (у дворі будинку № 32, корп. 3)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 4736. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі земельної ділянки у власність 

(гараж). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4642 “Про передачу Гуріній Л.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (Калініна) (у дворі 

будинку № 32, корп. 3)” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Підкопайлу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Поповича, 7-а ”. Проект рішення за реєстраційним № 4737. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження управління містобудування та 

архітектури (не відповідає зонуванню міста).  

 

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” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4643 “Про передачу Підкопайлу В.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Поповича, 7-а” 

(додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Саєнко І.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Тимірязєва, 83/52”. Проект рішення за реєстраційним № 4738 (заява 

депутата Саєнко І.А. 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 існуючого житлового будинку ‒ 

передачі у власність земельної ділянки. Друга сесія. 

 

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 № 4644 “Про передачу Саєнко І.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 83/52” (додається). 
 

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

передачу Серватюк Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Андріївській, 66-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4739. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 4645 “Про передачу Серватюк Л.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андріївській, 66-б” 

(додається). 

 

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

передачу Сметані Л.М. та Олійнику І.М. у власність земельної ділянки по 

пров. Спускному, 32”. Проект рішення за реєстраційним № 4740. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління: 

технічну документацію необхідно привести у відповідність до норм 

Земельного кодексу України.   

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням юридичного управління. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4646 “Про передачу Сметані Л.М. та  

Олійнику І.М. у власність земельної ділянки по пров. Спускному, 32” 

(додається). 
 

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

передачу Шерпаковій В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Прирічній, 91”. Проект рішення за реєстраційним № 4741. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

під садівництво.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4647 “Про передачу Шерпаковій В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Прирічній, 91” 

(додається). 
 

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

зміну Ситнику В.О. цільового призначення земельної ділянки між вулицями 

Глибка, Курганної, Аксьонкіної та Ушакова”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4742. 

 

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” – 51, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4648 “Про зміну Ситнику В.О. цільового 

призначення земельної ділянки між вулицями Глибка, Курганної, 

Аксьонкіної та Ушакова” (додається). 
 

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

припинення ПАТ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” договорів оренди 

землі по м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4743. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується припинення договорів оренди 

земельних ділянок.  
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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” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4649 “Про припинення 

ПАТ ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” договорів оренди землі по 

м. Кіровограду” (додається). 
 

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

поновлення Стеценко Л.А. та Івановій В.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Інтернаціональній, 75”. Проект рішення за реєстраційним № 4744. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поновлення договору оренди 

земельної ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 4650 “Про поновлення Стеценко Л.А. 

та Івановій В.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Інтернаціональній, 75” (додається). 
 

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

передачу Івановій В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Бєляєва (напроти 

будинку № 7)”. Проект рішення за реєстраційним № 4745. 

 

 



73 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі земельної ділянки в оренду 

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” – 46, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4651 “Про передачу Івановій В.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Бєляєва (напроти будинку № 7)” (додається). 

 

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

передачу Ковальчуку О.М. в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 24-б”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4746 (заява депутата Ковальчука О.М. 

щодо участі у голосуванні за даний проект рішення додається). 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження від управління 

містобудування та архітектури: питання щодо зміни зонування не вирішено 

розробником ‟Діпромісто” відповідно до прийнятого рішення від 04.06.2015 

№ 4121. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням зауважень управління містобудування та архітектури міської 

ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4652 “Про передачу Ковальчуку О.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова, 24-б” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

скасування рішення Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 № 2742”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4747. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даним проектом рішення пропонується визнати таким, що втратило 

чинність рішення Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 № 2742. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4653 “Про скасування рішення 

Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 № 2742” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 19.10.2010 

№ 4106”. Проект рішення за реєстраційним № 4748. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продовження терміну дії рішення 

сесії.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 
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Прийнято рішення № 4654 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 19.10.2010 № 4106” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 

№ 4255”. Проект рішення за реєстраційним № 4749. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку (майно). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4655 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4255” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 

№ 4288”. Проект рішення за реєстраційним № 4750. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується будівель адміністративно-

комерційного призначення. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 22. 
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Прийнято рішення № 4656 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4288” (додається). 
 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Космонавта Попова (напроти будинку № 20, корп. 1) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 4752. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продажу права оренди на 

конкурентних засадах. 

 

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” – 21. 

 

Прийнято рішення № 4657 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова 

(напроти будинку № 20, корп. 1) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається). 
 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4753. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є пропозиція профільної комісії, а саме 
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встановити відсоткову ставку на рівні 3 %. У разі зміни стартової ціни 

змінюються умови продажу земельної ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4658 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Ялтинській (біля 

онкодиспансеру) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Куйбишева (біля будинку № 3), право 

оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4754. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на право оренди, яке 

набувається на аукціоні. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Коломійцю Р.Г. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Великій Перспективній, 62”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4755. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продажу земельної ділянки (майно). Є 

договір оренди земельної ділянки і розроблена експертно-грошова оцінка.  

 

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” – 23. 

 

Прийнято рішення № 4659 “Про продаж Коломійцю Р.Г. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній, 62” (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 

№ 4761. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 
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Прийнято рішення № 4660 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (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 

№ 4762. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення пропонується внести доповнення, а саме 

врахувати десять учасників АТО, які написали заяви. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 4661 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (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 № 4763. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження юридичного управління: 

підлягає доопрацюванню.  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція відправити даний проект рішення на 

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

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

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 № 4764. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення 

технічної документації із землеустрою. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4662 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 
 

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

надання Арсірій Г.П. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Бєлінського, 41/52”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4765. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку (майно). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 52, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4663 “Про надання Арсірій Г.П. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Бєлінського, 

41/52” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 36)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4766. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даним проектом рішення пропонується надати дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 52, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4664 “Про надання Кріпаку С.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 36)” (додається). 
 

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

надання Рижко О.С., Бурко Л.В., Бойко Т.В., Жикул В.І. та Мартишевській К.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соколовській, 2-в”. Проект рішення за реєстраційним № 4767. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення пропонується внести зміни, а саме 
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виключити слова ‟землі одно- та двоповерхової житлової забудови” (житлові 

будинки).  

 

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” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4665 “Про надання Рижко О.С., Бурко Л.В., 

Бойко Т.В., Жикул В.І. та Мартишевській К.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соколовській, 2-в” (додається). 
 

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

надання ПП ‟Фауст” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по 

вул. Генерала Родимцева ”. Проект рішення за реєстраційним № 4768. 

 

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” – 48, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4666 “Про надання ПП ‟Фауст” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Генерала Родимцева” 

(додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4769. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельних 

ділянок учасникам бойових дій. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4667 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам бойових дій” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4770. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельних 

ділянок учасникам АТО. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4668 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4771. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельних 

ділянок учасникам бойових дій. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4669 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам бойових дій” (додається). 
 

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

передачу Бабенку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Ватутіна”. Проект рішення за реєстраційним № 4772 (заява депутата 

Бабенко Н.В. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення підшита у 

протоколі № 78 першого засідання п’ятдесят другої сесії міської ради 

від 22.09.2015). 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

під житловий будинок. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4670 “Про передачу Бабенку В.В. безоплатно у 

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

 

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

передачу Касьяну М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Курганній (вздовж огорожі радіозаводу)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4773. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної 

ділянки. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4671 “Про передачу Касьяну М.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі 

радіозаводу)” (додається). 

 

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

передачу Ніколаєнку А.А. земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 4”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4774. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення пропонується внести зміни, а саме слово 

‟АГРОРЕССУРСИСТЕМИ” замінити на слово ‟АГРОРЕСУРССИСТЕМИ”. 
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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” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4672 “Про передачу Ніколаєнку А.А. 

земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 4” (додається). 

 

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

передачу Парокінній В.І. в оренду земельної ділянки по вул. Ушакова, 87”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4775. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4673 “Про передачу Парокінній В.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Ушакова, 87” (додається). 
 

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

“Про передачу Черепанову С.О. в оренду земельної ділянки по 

пров. Олексіївському, 17”. Проект рішення за реєстраційним № 4776. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується 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” – 53, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 4674 “Про передачу Черепанову С.О. в оренду 

земельної ділянки по пров. Олексіївському, 17” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гавришу В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 9)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4779. 

 

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” – 52, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4675 “Про надання Гавришу В.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Маршала Конєва (біля будинку № 9)” (додається). 
 

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

надання Старченку А.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9 між корп. 2 та 

корп. 3 поруч із огорожею тролейбусного парку)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4780. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою (гараж).  

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4676 “Про надання Старченку А.Ф. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля будинку № 9 між корп. 2 та корп. 3 поруч із огорожею 

тролейбусного парку)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та 

корп. 3 поруч із огорожею тролейбусного парку)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4781. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою (гараж). 

 

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” – 13. 
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Прийнято рішення № 4677 “Про надання Танцюрі М.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та корп. 3 поруч із огорожею 

тролейбусного парку)” (додається). 
 

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

надання ТОВ ‟КОМПОЗИЦІЯ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

просп. Правди, 15-д”. Проект рішення за реєстраційним № 4782. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення пропонується внести зміни, а саме слова 

‟надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки” замінити на слова ‟передачу в оренду” 

та встановити розмір орендної плати на рівні 6 %. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4678 “Про передачу ТОВ ‟КОМПОЗИЦІЯ” в 

оренду земельної ділянки по просп. Правди, 15-д” (додається). 
 

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

надання ТОВ ‟ХХІ-ВІК” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у парку культури і відпочинку ім. 50-річчя Жовтня”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4783. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

міської ради: не враховані висновки господарського суду Кіровоградської 

області та Дніпропетровського апеляційного суду. Необхідно врахувати ці 

висновки. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням зауваження юридичного управління. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4679 “Про надання ТОВ ‟ХХІ-ВІК” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у парку культури і 

відпочинку ім. 50-річчя Жовтня” (додається). 
 

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

передачу Кобзаренку О.П. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Герцена, 18”. Проект рішення за реєстраційним № 4784. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується існуючого житлового будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4680 “Про передачу Кобзаренку О.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Герцена, 18” (додається). 
 

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

передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки по 

пров. Суворова (напроти будинку № 42)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4785. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується житлового будинку. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по 

просп. Комуністичному (біля будинку № 7)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4786. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження управління містобудування 

та архітектури міської ради: не відповідає зонуванню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням зауважень управління містобудування та архітектури міської 

ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 5, 

“не голосували” – 30. 

Не прийнято. 

 

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

зміну Хачатряну Г.А. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Індустріальній, 1/71”. Проект рішення за реєстраційним № 4787. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується зміни цільового призначення 

земельної ділянки (майно). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 16. 
 

Прийнято рішення № 4681 “Про зміну Хачатряну Г.А. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Індустріальній, 1/71” (додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8), 

право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4788. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується земельної ділянки, право оренди на 

яку набувається на аукціоні (під розміщення СТО). 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 31. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8), 

право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4789. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується земельної ділянки, право оренди на 

яку набувається на аукціоні. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 32. 

Не прийнято. 

 

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

надання Бугринцю Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в районі вулиць Комунальної та Делегатської”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4790. 

 

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 під житловий 

будинок. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Бутенку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 5)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4793. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується передачі у власність земельної ділянки 

під розміщення гаража. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 29. 

Не прийнято. 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі заводу 

‟Радій”)”. Проект рішення за реєстраційним № 4794. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника Великої Вітчизняної війни 

(гараж). 

 

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” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4682 “Про надання Березовській Г.А. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Курганній (вздовж огорожі заводу ‟Радій”)” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 02.09.2010 

№ 3739”. Проект рішення за реєстраційним № 4795. 
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Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується продовження терміну дії рішення 

міської ради. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 55, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4683 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 02.09.2010 № 3739” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Питання, які планувалося розглянути на другому засіданні п’ятдесят 

другої сесії міської ради, розглянуті.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 22 у додаткових пропозиціях щодо порядку денного п’ятдесят другої 

сесії, розданих сьогодні, (проект рішення № 4759 ‟Про надання Бабенку В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

 

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

Кіровоград”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питань за порядковими 

номерами 23, 31 у додаткових пропозиціях щодо порядку денного п’ятдесят 

другої сесії, розданих сьогодні, (проекти рішення № 4613 ‟Про надання 

Бугаєвському С.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 24-г”, № 4757 ‟Про поновлення ПП ‟АВТОМИР” договору оренди 

земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (на зупинці міського транспорту 

‟Друкарня”)”). 
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Бєлов В.В., депутат міської ради (голова депутатської групи 

‟Єлисаветград”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 3 у додаткових пропозиціях щодо порядку денного п’ятдесят другої 

сесії, розданих на першому засіданні, (проект рішення № 4793 ‟Про передачу 

Бутенку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 5)”). Це питання стосується інваліда 

з дитинства.  

Іване Івановичу! 

Він був у Вас на особистому прийомі громадян. 

 

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

‟Рідний Кіровоград”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 216 у проекті порядку денного п’ятдесят другої сесії (проект рішення 

№ 4726 ‟Про надання Чорному Я.Ю дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шмідта (біля 

житлового будинку № 54-а)”). Це питання стосується волонтера, який постійно 

знаходиться в зоні бойових дій. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питань за порядковими 

номерами 268, 269 у проекті порядку денного п’ятдесят другої сесії (проекти 

рішень № 4785 ‟Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Суворова (напроти будинку № 42)”, 

№ 4786 ‟Про передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно у власність земельної 

ділянки по просп. Комуністичному (біля будинку № 7)”). 

 

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

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 84 у проекті порядку денного п’ятдесят другої сесії (проект рішення 

№ 4626 ‟Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту 

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

корп. 1)”). 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 9 у додаткових пропозиціях щодо порядку денного п’ятдесят другої 

сесії, розданих сьогодні, (проект рішення № 4575 ‟Про затвердження 

Положення про порядок користування окремими  конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності”). 
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Табалов С.М.: 

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 196 у проекті порядку денного п’ятдесят другої сесії (проект рішення 

№ 4708 ‟Про повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 ‟Про передачу у власність 

земельних ділянок в садових товариствах”). Необхідно подолати ‟ВЕТО”. 

Питання стосується садових товариств.  

 

Мамедов В.З.о., депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 64 у проекті порядку денного п’ятдесят другої сесії (проект рішення 

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

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

 

Новікова В.В., депутат міської ради (депутатська група ‟За 

єдність”): 

Иван Иванович! 

Сегодня в дополнительный перечень вопросов, которые мы повторно 

рассматривали после первого заседания, не был включен вопрос о гараже 

(проект рішення за реєстраційним № 4583 ‟Про надання Несміян В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій, 68-а”). Женщина, относительно которой не принято решение, 

присутствует на сессии.  

Сегодня депутаты поддержали много вопросов относительно гаражей. 

Почему мы относительно одних участников боевых действий поддерживаем 

решения, а относительно других ‒ нет? Давайте проголосуем эти вопросы и 

достойно закончим нашу каденцию. Прошу повторно поставить на 

голосование вопросы под номерами 36 и 66 (проекти рішень № 4606 ‟Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам бойових дій”, № 4583 ‟Про надання Несміян В.В. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій, 68-а”). 

 

Онул Л.А., депутат міської ради (депутатська група 

‟Єлисаветград”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питань за порядковими 

номерами 194, 165 у проекті порядку денного п’ятдесят другої 

сесії (проекти рішень № 4651 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 28.10.2014 № 3582”, № 4594 ‟Про поновлення 

ПП ‟ВЕРХІВЕЦЬ-21” договору оренди земельної ділянки на перехресті 

вул. Євгена Маланюка та Башкирської (поруч з площею Дружби народів)”). 
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Радченко О.Л., депутат міської ради (депутатська група 

‟Відповідальне Самоврядування”): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питань за порядковими 

номерами 271, 272 у проекті порядку денного п’ятдесят другої 

сесії (проекти рішень № 4788 ‟Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Глинки (між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку набувається на 

аукціоні”, № 4789 ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки 

(між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку набувається на аукціоні”). 

Питання стосуються надходжень до міського бюджету. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

Надійшли пропозиції від депутатів повернутися до повторного розгляду 

проектів рішень міської ради за реєстраційними номерами 4575, 4613, 4647, 

4757, 4626, 4671, 4594, 4583, 4788, 4789, 4759, 4651, 4708 (подолання ‟ВЕТО”), 

4726, 4754, 4785, 4786, 4793. 

 

Шведов В.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда): 

Прошу повернутися до повторного розгляду питання за порядковим 

номером 10 у додаткових пропозиціях щодо порядку денного п’ятдесят другої 

сесії, розданих сьогодні, (проект рішення № 4656 ‟Про голову будинкового 

(вуличного, квартального) комітету та його повноваження у сфері 

обслуговування жилого фонду та прибудинкових територій”). Я готовий 

відповісти на запитання та врахувати всі пропозиції.  

 

Табалов С.М.: 

Я пропоную першим розглянути питання ‟Про затвердження Положення 

про порядок користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності”, а другим ‒ ‟Про 

повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 рішення Кіровоградської 

міської ради від 14.07.2015 ‟Про передачу у власність земельних ділянок в 

садових товариствах”. 

 

Марковський І.І.: 

У мене є інша пропозиція. Я пропоную першим розглянути питання за 

порядковим номером 196 у проекті порядку денного п’ятдесят другої сесії 

“Про повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7, 7.1 рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 ‟Про передачу у власність 

земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4708.  
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Зазначені у даному проекті рішення пункти були зупинені (накладено 

‟ВЕТО”) через те, що їх необхідно було уточнити. Зараз необхідно подолати 

‟ВЕТО”. Для цього необхідно набрати 51 голос (підтвердити зупинені 

розпорядженням пункти не менше ніж двома третинами голосів депутатів від 

загального складу міськради). Прошу підтримати даний проект рішення та 

проголосувати за подолання ‟ВЕТО”.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення № 4708 

“Про повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 ‟Про передачу у власність 

земельних ділянок в садових товариствах” в цілому. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Я не розумію. Це питання стосується садових товариств. Для того, щоб 

відхилити зауваження по зупиненим пунктам рішення необхідно підтвердити 

їх первинну редакцію не менше ніж двома третинами голосів депутатів від 

загального складу міськради ‒ 51 голос. 

Є необхідність провести реєстрацію депутатів, щоб мати уявлення про 

кількість депутатів, присутніх в сесійній залі? Немає. 

Пропоную ще раз провести голосування за це питання. Ставлю на 

голосування пропозицію прийняти проект рішення № 4708 “Про повторний 

розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 рішення Кіровоградської міської ради 

від 14.07.2015 ‟Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах” в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 59, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 4684 “Про повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 

5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 

‟Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах” 

(додається). 
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Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Ставлю на голосування пропозиції депутатів щодо повторного розгляду 

названих ними питань (проекти рішень міської ради за реєстраційними 

номерами 4575, 4613, 4647, 4757, 4626, 4671, 4594, 4583, 4788, 4789, 4759, 

4651, 4726, 4754, 4785, 4786, 4793). Хто за те, щоб повернутися до повторного 

розгляду цих питань, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до повторного розгляду 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 

Бабенко Н.В. ‒ начальник управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Уважаемые коллеги! 

Я хотел бы выступить по этому вопросу. Этот вопрос есть проблемным 

и носит определенный резонансный характер. Еще в апреле этого года у нас 

была информация о том, что орган, который занимается регуляторной 

политикой, внес запрещение (несогласие) относительно этого вопроса. Это 

запрещение не снято на сегодняшний день. Если мы сейчас примем решение 

по этому вопросу, то оно будет проблемным. 

Прошу не голосовать за данный проект решения. 

 

Марковський І.І.: 

По-перше, немає ніякої заборони. Були зауваження. Всі зауваження 

враховані.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 40, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4685 “Про затвердження Положення про 

порядок користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності” (додається). 

 

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” 

11 0 0 6 17 

ВО 

“Батьківщина” 

7 1 2 2 12 

“УДАР” 4 0 0 1 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

4 0 0 2 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

10 0 1 4 15 

“За єдність” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 4 0 0 2 6 

 

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

будинкового (вуличного, квартального) комітету та його повноваження у сфері 

обслуговування жилого фонду та прибудинкових територій”. Проект рішення 

за реєстраційним № 4656. Доповідає Шведов В.М. ‒ депутат міської ради. 

 

Шведов В.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

Уважаемые коллеги! 

Речь идет об органах самоорганизации населения: о домовых комитетах. 

Об этом мы говорили в рамках реформирования отрасли ЖКХ. Таких 

комитетов у нас нет. Поэтому потерян контроль над многоэтажными домами.  

Прошу поддержать данный проект решения.  
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4686 “Про голову будинкового (вуличного, 

квартального) комітету та його повноваження у сфері обслуговування 

жилого фонду та прибудинкових територій” (додається) (зупинено 

розпорядженням секретаря міської ради від 05.10.2015 № 77 (копія 

додається)). 

 

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 підшита у протоколі 

№ 78 першого засідання п’ятдесят другої сесії міської ради від 22.09.2015). 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 21. 

 

Прийнято рішення № 4687 “Про надання Бабенку В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Короленка (у дворі будинку № 40)” (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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 23. 

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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 29. 

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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

Депутати запропонували оголосити перерву в роботі п’ятдесят другої 

сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання. 
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Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Друге засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

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

Кіровоградської міської ради вам буде повідомлено пізніше. 

 

 

 

Секретар міської ради       І. Марковський 

 


