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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 62
другого засідання сорок першої сесії 

Кіровоградської міської ради 
шостого скликання

від 28 жовтня 2014 року м. Кіровоград

Друге засідання  сорок  першої сесії Кіровоградської  міської
ради  шостого  скликання  веде  секретар  Кіровоградської  міської  ради
Марковський І.І.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 48 депутатів.

Шановні депутати!
На  друге засідання  сорок  першої сесії Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання прибуло та зареєструвалося  48 депутатів,  що становить
більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для  проведення
пленарного засідання  сесії, є. Розпочинаємо роботу  другого засідання  сорок
першої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання. 

Шановні колеги!
В роботі  другого засідання сорок першої сесії Кіровоградської міської

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

м. Кіровограді ради;
Гуцу  Василь  Гаврилович  – заступник  голови  Ленінської  районної  у

м. Кіровограді ради;
Мельник Ольга Олександрівна – голова Новенської селищної ради.

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

шостого скликання на минулому засіданні сорок першої сесії  міської ради
було обрано її робочі органи:

до  складу  робочої  президії  було  обрано  голову  постійної  комісії  з



2

питань  освіти,  науки,  культури,  фізичної  культури і  спорту  та  молодіжної
політики Орлова Анатолія Олександровича;

головою секретаріату – Романюк Галину Миколаївну.
Президія та секретаріат – в повному складі.

Шановні депутати!
Згідно із затвердженим порядком денним на другому засіданні сорок

першої  сесії  міської  ради  пропонується  розглянути  питання  щодо
регулювання  земельних  відносин,  починаючи  з  проекту  рішення  за
реєстраційним № 3516 “Про надання Касьянову В.П. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена
Маланюка, 21-а”  (питання за порядковим № 42 у проекті порядку денного),
проекти  рішень  за  реєстраційними  № 3732  “Про  зміну  Хачатряну  Г.А.
цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Індустріальній,  1/71”
та 3753 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по просп. Університетському (біля гуртожитку № 3) та включення до
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим
лотом”  (питання  з  додаткових  пропозицій  щодо  порядку  денного  сорок
першої сесії міської ради). 

Також сьогодні пропонується розглянути депутатські запити депутатів
міської ради, які надійшли на адресу Кіровоградської міської ради протягом
міжсесійного періоду.

Шановні депутати!
26 жовтня 2014 року відбулася погоджувальна нарада секретаря міської

ради  з  керівниками  депутатських  фракцій  та  груп,  на  якій  було
запропоновано  доповнити порядок денний сорок першої сесії  міської ради
наступними питаннями:

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня
2014 року № 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”  (проект рішення за
реєстраційним № 3764);

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної  громади  м.  Кіровограда  квартир  для  подальшої  передачі
сім'ям  загиблих  військовослужбовців  (проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3758);

Про  виділення  коштів  на  відшкодування  витрат  для  проведення
поховання  та  проведення  поминального  обіду  (проект  рішення
за реєстраційним № 3760);

Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 09 вересня 2014 року № 3399 (проект рішення за реєстраційним № 3765).

Проекти  рішень  із  зазначених питань  депутатам роздано.  Пропоную
розглянути  дані  питання  після  депутатських  запитів  депутатів
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Кіровоградської міської ради. Є інші пропозиції щодо порядку денного сорок
першої сесії міської ради? Немає.

Хто за те, щоб внести озвучені мною доповнення до порядку денного
сорок  першої  сесії  міської  ради  та  прийняти  рішення  з  цього  питання
в цілому, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення №  3452  “Про  внесення доповнень до порядку
денного  сорок  першої  сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду питань порядку денного.
Перше  питання  – “Про  депутатські  запити  депутатів  міської  ради”.

З даного питання доповім я.
Шановні колеги!
За  міжсесійний  період  на  адресу  Кіровоградської  міської  ради

надійшло  чотири депутатських запити,  з  них  щодо  надання  матеріальної
допомоги мешканцям міста Кіровограда – два. 

Зачитав депутатський запит депутата міської ради Захарченко Л.Б.
від  24.10.2014  №  764/6-дз,  колективний депутатський запит  депутатів
міської  ради  від  22.10.2014 №  763/6-дз-к  (додаються) з  питань  надання
матеріальної допомоги мешканцям міста та підготовлений проект рішення
міської ради з даного питання.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  № 3453  “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступних депутатських запитів.
Зачитав  депутатські запити депутатів міської  ради

Гамальчука  М.П.  від  15.10.2014  №  761/6-дз  і Ковальчука  О.М.
від  17.10.2014  №  762/6-дз  (додаються)  щодо  ремонту  прибудинкової
території  та  даху  будинків  та  підготовлений  проект  рішення  з  даного
питання.

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

Результати голосування:
“за” – ,39

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  № 3454  “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської  міської  ради  Гамальчука  М.П.  та  Ковальчука  О.М.”
(додається).

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року
№ 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3764. Доповідає Бочкова Л.Т. – начальник фінансового управління міської
ради.

Терзов Д.С.,  депутат міської  ради (член ради депутатської  групи
“Громадський актив”):

Я прошу виділити 180 тис.  грн на  нове будівництво водопроводу по
вулицях Карбишева, Червоногірській, Івана Богуна, Богдана Хмельницького,
Зеленогірській.

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
За рахунок яких коштів?

Терзов Д.С.:
За  рахунок  нового  будівництва  котельні  ДНЗ  №  72  “Гномик”  по

пров. Фортечному, 23-а.

Марковський І.І.:
Прошу начальника управління капітального будівництва міської  ради

Ксеніча В.М. прокоментувати озвучену пропозицію.
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Ксеніч  В.М.,  начальник  управління  капітального  будівництва
міської ради:

Надійшла пропозиція  від депутата Терзова Д.С.  виділити 180 тис. грн
на нове будівництво водопроводу по вулицям  Карбишева,  Червоногірській,
Івана  Богуна,  Богдана  Хмельницького,  Зеленогірській  за  рахунок  коштів,
передбачених  на  будівництво  нової  котельні  ДНЗ  №  72  “Гномик”  по
пров.  Фортечному,  23-а.  Планувалося  будувати  газову  котельню  цьому
дитячому закладу,  але  зараз  розглядається  питання  щодо  використання
альтернативних видів палива. У цьому році кошти на побудову котельні не
будуть використані.  Я пропоную зняти кошти,  передбачені  на  будівництво
нової котельні ДНЗ № 72 “Гномик” по пров. Фортечному, 23-а, та підтримати
пропозицію депутата Терзова Д.С. 

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

урахуванням  пропозиції  депутата  Терзова  Д.С.  та  начальника  управління
капітального будівництва міської ради Ксеніча В.М. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення № 3455  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський
бюджет на 2014 рік” (додається).

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

надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної  власності
територіальної  громади  м.  Кіровограда  квартир  для  подальшої  передачі
сім'ям  загиблих  військовослужбовців”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№  3758.  Доповідає  Мороз  О.О.  – начальник  управління  власності  та
приватизації комунального майна міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
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Прийнято  рішення  №  3456  “Про  надання  згоди  на  безоплатне
прийняття  до  комунальної  власності  територіальної  громади
м.  Кіровограда  квартир  для  подальшої  передачі  сім'ям  загиблих
військовослужбовців” (додається).

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

виділення  коштів  на  відшкодування  витрат  для  проведення  поховання  та
проведення поминального обіду”. Проект рішення за реєстраційним № 3760.
Доповідає  Вовк Ю.М.  – начальник відділу соціальної підтримки населення
міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3457  “Про  виділення  коштів  на
відшкодування  додаткових  витрат  для  проведення  поховання  та
поминального обіду” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  09  вересня
2014 року № 3399”.  Проект рішення за  реєстраційним №  3765.  Доповідає
Вовк  Ю.  М.  – начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення  міської
ради.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3458  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  09  вересня  2014  року  №  3399”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до  розгляду  питань порядку  денного  щодо регулювання

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

Андреєва  Л.М.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”):

Шановний Іване Івановичу!
Шановні колеги!
Минуле засідання сорок першої сесії міської ради було завершено після

розгляду  питання  “Про  надання  Кабанчук  О.О.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул.  Декабристів,  22”  (проект  рішення  за  реєстраційним  №  3515),  яке
набрало тридцять вісім голосів. Для прийняття рішення з даного питання не
вистачило одного голосу. 

Прошу  повернутися  до  голосування  за  цей  проект  рішення.  Він
стосується мешканки міста, яка більше двадцяти років прожила за вказаною
адресою. Вже декілька разів депутати просто не підтримують це питання. 

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Андреєвої  Л.М.  повернутися  до

голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним № 3515 “Про
надання Кабанчук О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Декабристів,  22”.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 0.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  проект  рішення  за  реєстраційним

№  3515 “Про  надання  Кабанчук  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Декабристів, 22”  в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 3459 “Про надання Кабанчук О.О. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Декабристів, 22” (додається).

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

Касьянову  В.П.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Євгена  Маланюка,  21-а”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3516.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3460  “Про надання Касьянову В.П. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Євгена Маланюка, 21-а” (додається).

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

надання Компанієць Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Віктора  Чміленка,  67/38”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3617.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.



9

Прийнято рішення № 3461 “Про надання Компанієць Л.О. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Віктора Чміленка, 67/38” (додається).

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

надання  Краселюк  Т.Г.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  по  пров.  Червонозорівському,  5”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3523.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення №  3462  “Про надання Краселюк Т.Г.  дозволу
на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  по
пров. Червонозорівському, 5” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 0,
“проти” – 4,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

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

надання  Леман  Гарі  та  Горбачову  М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Покровській,  27”.
Проект рішення за реєстраційним № 3552.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3463 “Про надання Леман Гарі та Горбачову
Максиму дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Покровській, 27” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3464  “Про надання Лобуру О.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Дворцовій, 68-а” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято рішення № 3465 “Про надання Малишок В.П. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Дворцовій, 31” (додається).

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

надання Медведєву О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Жадова  (напроти  будинку
№ 28, корп. 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 3682.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення №  3466  “Про надання Медведєву О.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5)” (додається).

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

“Про надання Савіцькому В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою
по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 20, корп. 1)”. Проект рішення за
реєстраційним № 3683.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3467  “Про надання Савіцькому В.І. дозволу
на розроблення проекту землеустрою по вул. Космонавта Попова (біля
будинку № 20, корп. 1)” (додається).

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

надання Санжарі  О.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки по вул. Курганній (біля будинку № 17)”. Проект
рішення за реєстраційним № 3684.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3468 “Про надання Санжарі О.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Курганній (біля будинку № 17)” (додається).

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

“Про  надання  Скляревській  М.М.  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  по  вул.  50  років  Жовтня,  27”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3618.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3469  “Про  надання  Скляревській  М.М.
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  по  вул.  50  років
Жовтня, 27” (додається).

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

надання  Смоляр  А.М.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо  встановлення  (відновлення)  меж земельних  ділянок  по
вул. Героїв Сталінграда, 32-в”. Проект рішення за реєстраційним № 3685.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3470 “Про надання Смоляр А.М. дозволу на
розроблення технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 32-в”
(додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3471 “Про надання Федорову В.П. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Перемоги (біля будинку № 14)” (додається).

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

надання  Фісенко  Н.В.  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  по
вул. Академіка Корольова, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 3619.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення № 3472 “Про надання Фісенку Н.В. дозволу на
розроблення технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Академіка Корольова,  2”
(додається).

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

надання Чередніченко Г.В. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою  по  вул.  Академіка  Корольова,  24-а”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3421.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3473  “Про  надання  Чередніченко  Г.В.
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  по
вул. Академіка Корольова, 24-а” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3474 “Про надання Шкуратову І.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по пров. Фортечному, 19” (додається).



15

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

надання Штраховій О.О. дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою  по  вул.  Академіка  Корольова,  24-а”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3423.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3475 “Про надання Штраховій О.О. дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Академіка
Корольова, 24-а” (додається).

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

“Про  відмову  у  внесенні  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 15.04.2010 № 3495”. Проект рішення за реєстраційним № 3588.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

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

відмову  у  наданні  Гавриленку  О.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева
(біля будинку № 94-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 3589.

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

Юридичним управлінням і управлінням містобудування та архітектури
міської ради пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме
у  пункті 1 слова  “у  зв'язку  з  зауваженням  управління  містобудування  та
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архітектури Кіровоградської міської ради  (на земельній ділянці знаходиться
тепломережа та газопровід)” замінити на слова “у зв'язку із невідповідністю
місця розташування земельної ділянки вимогам містобудівної документації
(на земельній ділянці  знаходиться тепломережа та газопровід) та рішенню
Кіровоградської  міської  ради  від  29.01.2013  №  2231  “Про  затвердження
Тимчасового положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок
для гаражного будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних
будинків міста Кіровограда”. 

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

змінами,  запропонованими  юридичним  управлінням  і  управлінням
містобудування та архітектури міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3476 “Про відмову Гавриленку О.А. у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 94-а)” (додається).

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

“Про  відмову  у  наданні  Коваленко  Л.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Комуністичному
(біля будинку № 12-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 3590.

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

Юридичним управлінням і управлінням містобудування та архітектури
міської ради пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме
у пункті 1 слова “у зв'язку з тим, що відведення зазначеної земельної ділянки
суперечить вимогам Тимчасового положення про порядок передачі (надання)
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях
багатоквартирних будинків міста Кіровограда” замінити на слова “у зв'язку із
невідповідністю  місця  розташування земельної  ділянки  вимогам
містобудівної  документації  та  рішенню  Кіровоградської  міської  ради
від  29.01.2013  №  2231  “Про  затвердження  Тимчасового  положення  про
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда”. 
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  зі

змінами,  запропонованими  юридичним  управлінням  і  управлінням
містобудування та архітектури міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3477 “Про відмову в наданні Коваленко Л.С.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по просп. Комуністичному (біля будинку № 12-а)” (додається).

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

відмову Несміян В.В. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 68-а”. Проект рішення
за реєстраційним № 3591.

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

Юридичним управлінням і управлінням містобудування та архітектури
міської ради пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме
у пункті 1 слова “у зв'язку з тим, що відведення зазначеної земельної ділянки
суперечить вимогам Тимчасового положення про порядок передачі (надання)
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях
багатоквартирних будинків міста Кіровограда” замінити на слова “у зв'язку із
невідповідністю  місця  розташування земельної  ділянки  вимогам
містобудівної  документації  та  рішенню  Кіровоградської  міської  ради
від  29.01.2013  №  2231  “Про  затвердження  Тимчасового  положення  про
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда”. 

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

змінами,  запропонованими  юридичним  управлінням  і  управлінням
містобудування та архітектури міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  3478  “Про відмову у наданні  Несміян В.В.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Дворцовій, 68-а” (додається).

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

відмову Притулі Є.В. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля
будинку № 31)”. Проект рішення за реєстраційним № 3592.

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

Юридичним управлінням і управлінням містобудування та архітектури
міської ради пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме
у пункті 1 слова “у зв'язку з тим, що відведення зазначеної земельної ділянки
суперечить вимогам Тимчасового положення про порядок передачі (надання)
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях
багатоквартирних будинків міста Кіровограда” замінити на слова “у зв'язку із
невідповідністю  місця  розташування земельної  ділянки  вимогам
містобудівної  документації  та  рішенню  Кіровоградської  міської  ради
від  29.01.2013  №  2231  “Про  затвердження  Тимчасового  положення  про
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда”. 

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

змінами,  запропонованими  юридичним  управлінням  і  управлінням
містобудування та архітектури міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3479  “Про відмову у наданні  Притулі  Є.В.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 31)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

відмову  Тернавській  Г.Й.  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  50  років  Жовтня
(біля будинку № 7)”. Проект рішення за реєстраційним № 3593.

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

Юридичним управлінням і управлінням містобудування та архітектури
міської ради пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме
у пункті 1 слова “у зв'язку з тим, що відведення зазначеної земельної ділянки
суперечить вимогам Тимчасового положення про порядок передачі (надання)
земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях
багатоквартирних будинків міста Кіровограда” замінити на слова “у зв'язку із
невідповідністю  місця  розташування земельної  ділянки  вимогам
містобудівної  документації  та  рішенню  Кіровоградської  міської  ради
від  29.01.2013  №  2231  “Про  затвердження  Тимчасового  положення  про
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда”. 

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

змінами,  запропонованими  юридичним  управлінням  і  управлінням
містобудування та архітектури міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3480  “Про  відмову  у  наданні
Тернавській  Г.Й.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  по  вул.  50  років  Жовтня  (біля  будинку
№ 7)” (додається).

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

відмову Токар С.М. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній  (біля
будинку № 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 3594.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Юридичним управлінням і управлінням містобудування та архітектури
міської ради пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме
у  пункті 1 слова  “у  зв'язку  з  зауваженнями управління  містобудування  та
архітектури Кіровоградської  міської  ради  (відведення  зазначеної  земельної
ділянки суперечить вимогам ДБН 360-92**)” замінити на слова “у зв'язку із
невідповідністю  місця  розташування земельної  ділянки  вимогам
містобудівної  документації  та  рішенню  Кіровоградської  міської  ради
від  29.01.2013  №  2231  “Про  затвердження  Тимчасового  положення  про
порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда”. 

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

змінами,  запропонованими  юридичним  управлінням і управлінням
містобудування та архітектури міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3481  “Про  відмову  Токар  С.М.  у  наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 9)” (додається).

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

відмову Хахіній Л.О. у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній  (біля
будинку № 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 3595.

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

Юридичним управлінням і управлінням містобудування та архітектури
міської ради пропонується прийняти даний проект рішення зі змінами, а саме
у  пункті 1 слова  “у  зв'язку  з  зауваженнями управління  містобудування  та
архітектури  Кіровоградської  міської  ради” замінити  на  слова  “у  зв'язку  із
невідповідністю  місця  розташування земельної  ділянки  вимогам
містобудівної  документації  та  рішенню  Кіровоградської  міської  ради
від  29.01.2013  №  2231  “Про  затвердження  Тимчасового  положення  про
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порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда”. 

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

змінами,  запропонованими  юридичним  управлінням  і управлінням
містобудування та архітектури міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення №  3482  “Про відмову у  наданні  Хахіній Л.О.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 9)” (додається).

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

надання  АСОЦІАЦІЇ  “ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА  АСОЦІАЦІЯ
“СЕРВІС-МОНТАЖ”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Яновського, 112-к”. Проект рішення за
реєстраційним № 3517.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3483  “Про надання  АСОЦІАЦІЇ
“ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА  АСОЦІАЦІЯ  “СЕРВІС-МОНТАЖ”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Яновського, 112-к” (додається).

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

надання ПАТ “НВП “РАДІЙ” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  33/32”.
Проект рішення за реєстраційним № 3621.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3484  “Про  надання  ПАТ  “НВП  “РАДІЙ”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 33/32” (додається).

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

надання ТОВ “Ріал-Істейт” дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  по
вул. Космонавта Попова, 9-г”. Проект рішення за реєстраційним № 3622.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3485  “Про  надання  ТОВ  “Ріал-Істейт”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова, 9-г” (додається).

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

надання  Публічному  акціонерному  товариству  “Ліки  Кіровоградщини”
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Районній, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 3687.

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

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  3486  “Про  надання  ПАТ “Ліки
Кіровоградщини”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Районній, 1” (додається).

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

надання  Товариству  з  обмеженою  відповідальністю  “Диво  Світ  Молоко”
дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової,  231”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3688.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3487 “Про надання ТОВ “Диво Світ Молоко”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 231” (додається).

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

надання  ТОВ  “Ласка-Кіровоград”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Кільцевій,  67”.
Проект рішення за реєстраційним № 3690.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення № 3488 “Про надання ТОВ “Ласка-Кіровоград”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Кільцевій, 67” (додається).

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

надання  ПрАТ  “МААК  “УРГА”  дозволу  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. Кіровограду”. Проект
рішення за реєстраційним № 3691.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення №  3489  “Про надання ПрАТ “МААК “УРГА”
дозволу  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок по м. Кіровограду” (додається).

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

надання  Товариству  з  обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Добре
слово”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  по
вул.  Валентини  Терешкової,  213-а”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3692.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3490  “Про  надання  ТОВ  “Торговий  Дім
“Добре  слово”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою по вул. Валентини Терешкової, 213-а” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Кіровоградському  обласному  навчально-виховному  комплексу
(гімназія-інтернат-школа  мистецтв)  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Дворцовій,  5/5”.
Проект рішення за реєстраційним № 3518.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3491  “Про  надання  Кіровоградському
обласному  навчально-виховному  комплексу  (гімназія-інтернат-школа
мистецтв) дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Дворцовій, 5/5” (додається).

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

надання  Територіальному  управлінню  Державної  судової  адміністрації  в
Кіровоградській області дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок”. Проект рішення за реєстраційним № 3554.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3492  “Про  надання  Територіальному
управлінню Державної  судової  адміністрації  в  Кіровоградській області
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок” (додається).

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

надання КЗ “Кіровоградський академічний обласний театр ляльок” дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Преображенській, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 3620.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3493  “Про  надання  КЗ  “Кіровоградський
академічний обласний театр ляльок” дозволу на розроблення проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Преображенській, 3” (додається).

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

надання ГК “Фортеця” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня”. Проект рішення за
реєстраційним № 3519.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3494 “Про надання ГК “Фортеця” дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. 50 років Жовтня” (додається).

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

надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою
членам  товариства  автолюбителів  “Дружба”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3522.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3495 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою членам товариства автолюбителів
“Дружба” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3496  “Про  передачу  Абрамовичу  М.Г.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Нижній  (напроти
житлового будинку № 1)” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3497  “Про  передачу  Алєксєєвій  Т.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Куйбишева” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

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

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

Результати голосування:
“за” – 30,

“утримались” – 3,
“проти” – 1,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.

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

передачу  Бережному  Є.А.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Калініна  (біля  будинку  №  32)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3659.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3498  “Про  передачу  Бережному  Є.А.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Калініна (біля будинку
№ 32)” (додається).

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

передачу Губському В.В. у власність земельної ділянки в садовому товаристві
“Тюльпан”. Проект рішення за реєстраційним № 3577.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
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Прийнято  рішення  №  3499  “Про  передачу  Губському  В.В.  у
власність  земельної  ділянки  в  садовому  товаристві  “Тюльпан”
(додається).

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

передачу  Денисенку  М.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Волкова (біля будинку № 4)”. Проект рішення за реєстраційним № 3660.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3500  “Про  передачу  Денисенку  М.М.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку
№ 4)” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
Не прийнято. 

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

передачу  Дьомичу  О.Й.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
пров. Фортечному (біля будинку № 21)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3661.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3501  “Про  передачу  Дьомичу  О.Й.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Фортечному  (біля
будинку № 21)” (додається).

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

передачу  Жеребілову  С.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Жовтневої  революції  (біля  будинку  №  31)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3545.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3502  “Про  передачу  Жеребілову  С.В.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Жовтневої революції
(біля будинку № 31)” (додається).

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

передачу  Калачнюк  В.Ф.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Пацаєва (біля будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним № 3546.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3503 “Про  передачу  Калачнюк  В.Ф.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку
№ 6)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Культенку  А.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Шатила  (напроти  будинку  № 12)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3547.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3504  “Про  передачу  Культенку  А.М.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Шатила  (напроти
будинку № 12)” (додається).

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

передачу  Кітрару  А.М.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
пров. Березовому, 7”. Проект рішення за реєстраційним № 3662.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

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

передачу  Криворучку  М.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Народній, 43”. Проект рішення за реєстраційним № 3610.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Мартинюку  Є.Я.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Народній  (біля  будинку  №  36)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3663.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3505  “Про  передачу  Мартинюку  Є.Я.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку
№ 36)” (додається).

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

передачу  Махно  Л.О.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Димитрова  (між  будинками  №  39  та  №  41)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3664.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3506 “Про передачу Махно Л.О. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Димитрова (між будинками № 39 та
№ 41)” (додається).

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

передачу  Моркві  В.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Курганній (біля огорожі радіозаводу)”. Проект рішення за реєстраційним
№  3665  (заява депутата  Мосіна О.В. щодо участі у голосуванні за даний
проект рішення додається).

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3507 “Про передачу Моркві В.В. безоплатно
у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Курганній  (біля  огорожі
радіозаводу)” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3508  “Про  передачу  Ніколаєнку  О.М.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Віктора  Чміленка
(у дворі житлового будинку № 96-б)” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення № 3509 “Про передачу Панову В.І. безоплатно у
власність  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова  (біля  будинку  №  19)”
(додається).

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

передачу  Поставнюку  О.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Космонавта  Попова  (напроти  будинку  №  4)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3549.

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

Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

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

передачу  Резніченку  І.Л.  у  власність  земельної  ділянки по вул.  Жовтневої
революції (біля будинку № 17)”. Проект рішення за реєстраційним № 3666.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  3510  “Про  передачу  Резніченку  І.Л.
у власність земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку
№ 17)” (додається).

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

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.
Не прийнято.

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

передачу  Савченку  В.І.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
просп.  Комуністичному  (у  дворі  будинку  №  4)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3667.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3511 “Про передачу Савченку В.І. безоплатно
у  власність  земельної  ділянки  по  просп.  Комуністичному  (у  дворі
будинку № 4)” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Є  пропозиція  плідно  та  серйозно  працювати.  Всі  питання  порядку
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денного депутати розглядали по декілька разів. Незрозуміло, чому деякі з цих
питань не підтримуються депутатами?

Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про
передачу  Скорику  В.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Куйбишева”. Проект рішення за реєстраційним № 3379.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3512 “Про передачу Скорику В.П. безоплатно
у власність земельної ділянки по вул. Куйбишева” (додається).

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

передачу  Сустрєтову  С.Д.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Калініна  (біля  будинку  №  41)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3668.

Шутка В.В., депутат міської ради (позафракційний):
Я проживаю поруч із зазначеним у даному проекті рішення будинку. Де

розташований гараж, про який йде мова у проекті рішення?

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

Даним проектом рішення  пропонується  затвердити  інваліду  ІІ  групи
проект  землеустрою  щодо  відведення  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки під розміщення гаража. Дозвіл на розроблення проекту землеустрою
вже  було  надано.  Кадастровий  номер  присвоєно.  Проект  землеустрою
погоджений усіма службами. 

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

дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
Не прийнято.

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

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

передачу  Тимчишину  П.Ю.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Великій  Перспективній  (біля  будинку  №  3)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3669.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

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

передачу  Уманець  Н.А.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Кропивницького  (біля  будинку  №  7,  корп.  2)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3670.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3513 “Про передачу Уманець Н.А. безоплатно
у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Кропивницького  (біля  будинку
№ 7, корп. 2)” (додається).

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

передачу  Шпаркому  С.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Нейгауза, 30”. Проект рішення за реєстраційним № 2675.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3514  “Про  передачу  Шпаркому  С.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Нейгауза, 30” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3515  “Про  передачу  Щербаковій  Г.Б.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Радянській  (біля
будинку № 4)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

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

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.
Не прийнято.

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

передачу ОК “Автолюбитель - № 7 міста Кіровограда” безоплатно у власність
земельної ділянки по вул. Залізничній, 1”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3512.

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

Результати голосування:
“за” – 32,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Дане питання стосується гаражного кооперативу. 
Шановні колеги!
Надійшла пропозиція провести перереєстрацію, щоб побачити скільки

депутатів присутні у сесійній залі. Прошу депутатів зареєструватися.
Шановні депутати!
Зареєструвалося 48 депутатів. Кворум, необхідний для роботи сесії, є.
Надійшла  пропозиція  від  депутатів  повернутися  до  повторного

голосування за проекти рішень міської ради:
за реєстраційним № 3391 “Про передачу Щербакову Д.О. безоплатно у

власність  земельної  ділянки  по  вул.  Повітрянофлотській  (у  дворі  будинку
№ 55)”, який стосується учасника АТО;
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за  реєстраційним  №  3512  “Про  передачу  ОК  “Автолюбитель  -  № 7
міста  Кіровограда”  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул.  Залізничній,  1”,  який  стосується гаражного  кооперативу.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 0.
Прийнято.

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3516  “Про  передачу  Щербакову  Д.О.
безоплатно у  власність земельної  ділянки по вул.  Повітрянофлотській
(у дворі будинку № 55)” (додається).

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

ОК  “Автолюбитель  -  №  7  міста  Кіровограда”  безоплатно  у  власність
земельної ділянки по вул. Залізничній, 1”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3512.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 2.
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Прийнято  рішення  №  3517  “Про  передачу
ОК  “Автолюбитель  -  № 7  міста  Кіровограда”  безоплатно  у  власність
земельної ділянки по вул. Залізничній, 1” (додається).

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

передачу ДП “Кіровоградський облавтодор” ВАТ “ДАК “Автомобільні дороги
України”  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала
Родимцева, 102-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3672.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3518  “Про передачу ДП “Кіровоградський
облавтодор”  ВАТ  “ДАК  “Автомобільні  дороги  України”  в  постійне
користування  земельної  ділянки  по  вул.  Генерала  Родимцева,  102-а”
(додається).

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

передачу  Державній  установі  “Кіровоградська  обласна  фітосанітарна
лабораторія”  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  40-річчя
Перемоги, 56”. Проект рішення за реєстраційним № 3673.

Калкіна  Л.І.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Скільки власників у земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 56?
Там розташовано декілька підприємств.

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

Кожному з них відведено по 91 квадратному метру під будівлею.

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

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

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3519  “Про  передачу  Державній  установі
“Кіровоградська  обласна  фітосанітарна  лабораторія”  в  постійне
користування  земельної  ділянки  по  вул.  40-річчя  Перемоги,  56”
(додається).

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

“Про  передачу  Державному  навчальному  закладу  “Вище  професійне
училище № 9 м. Кіровограда” в постійне користування земельної ділянки по
вул. Шатила, 4”. Проект рішення за реєстраційним № 3674.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3520  “Про  передачу  Державному
навчальному закладу “Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград” в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Шатила,  4”
(додається).

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

передачу КЗ “Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер” в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Василини,  7”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3675.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято  рішення  №  3521  “Про  передачу  КЗ  “Кіровоградський
обласний  протитуберкульозний  диспансер”  в  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Василини, 7” (додається).

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

передачу КЗ “Кіровоградський обласний онкологічний диспансер” в постійне
користування земельної ділянки по вул.  Гранітній,  25”.  Проект рішення за
реєстраційним № 3676.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3522  “Про  передачу  КЗ  “Кіровоградський
обласний онкологічний диспансер” в постійне користування земельної
ділянки по вул. Гранітній, 25” (додається).

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

“Про  передачу  Андрієнко  Т.А.  в  оренду  земельної  ділянки  по
пров. Тракторному, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 3579.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3523 “Про передачу Андрієнко Т.А. в оренду
земельної ділянки по пров. Тракторному, 13” (додається).

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

передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Микитенка, 25”.
Проект рішення за реєстраційним № 3581.



44

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 3524 “Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду
земельної ділянки по вул. Микитенка, 25” (додається).

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

передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Микитенка, 25”.
Проект рішення за реєстраційним № 3623.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 3525 “Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду
земельної ділянки по вул. Микитенка, 25” (додається).

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

передачу Вихресту В.Д. в оренду земельної ділянки по вул. Садовій (у дворі
житлового будинку № 16)”. Проект рішення за реєстраційним № 3138.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення №  3526  “Про передачу Вихресту В.Д. в оренду
земельної  ділянки по вул. Садовій (у дворі  житлового будинку № 16)”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної ділянки по вул. Бєляєва, 29-а”.
Проект рішення за реєстраційним № 3624.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3527  “Про  передачу  Гарькавому  Ю.О.  в
оренду земельної ділянки по вул. Бєляєва, 29-а” (додається).

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

передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 28-д”.
Проект рішення за реєстраційним № 3693.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3528 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду
земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 28-д” (додається).

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

“Про передачу Мачаку В.А. в оренду земельної ділянки по вул. Московській,
156-в”. Проект рішення за реєстраційним № 3625.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення №  3529  “Про передачу Мачаку В.А.  в оренду
земельної ділянки по вул. Московській, 156-в” (додається).

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

передачу Молчановичу І.Ф.  в  оренду земельної  ділянки по вул.  Лінія  9-та
(напроти будинку № 39)”. Проект рішення за реєстраційним № 3694.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3530 “Про  передачу  Молчановичу  І.Ф.  в
оренду земельної  ділянки по вул.  Лінія 9-та (напроти будинку № 39)”
(додається).

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

“Про  передачу  Мурадову  Е.М.  огли  в  оренду  земельної  ділянки  по
просп. Правди, 11/31-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3556.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення №  3531  “Про передачу Мурадову Е.М. огли в
оренду земельної ділянки по просп. Правди, 11/31-а” (додається).

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

передачу Петрунічу Ф.Ф. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 10-та (біля
будинку № 52)”. Проект рішення за реєстраційним № 3695.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 3532 “Про передачу Петрунічу Ф.Ф. в оренду
земельної ділянки по вул. Лінія 10-та (біля будинку № 52)” (додається).

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

передачу  Петуховій  Л.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  В’ячеслава
Чорновола (біля будинку № 16)”. Проект рішення за реєстраційним № 3696.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3533 “Про передачу Петуховій Л.О. в оренду
земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 16)”
(додається).

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

“Про  передачу  Пугач  О.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції, 39-г”. Проект рішення за реєстраційним № 3559.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3534  “Про  передачу  Пугач  О.І.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-г” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

передачу  Рувінштейн  О.С.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  50  років
Жовтня, 27”. Проект рішення за реєстраційним № 3526.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3535  “Про  передачу  Рувінштейн  О.С.  в
оренду земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 27” (додається).

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

передачу  ФОП  Серобяну  М.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
просп. Промисловому, 5”. Проект рішення за реєстраційним № 3697.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3536  “Про передачу ФОП Серобяну М.В. в
оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 5” (додається).

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

“Про  передачу  Шолкову  С.Г.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Криничуватій, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3698.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
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Прийнято рішення №  3537  “Про передачу Шолкову С.Г. в оренду
земельної ділянки по вул. Криничуватій, 1-а” (додається).

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

передачу Ященку А.В. в оренду земельної ділянки по вул. Комарова (у дворі
будинку № 19)”. Проект рішення за реєстраційним № 3699.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3538  “Про передачу Ященку А.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Комарова (у дворі будинку № 19)” (додається).

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

передачу  ТОВ  “Кіровоградський  рибак”  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул. Валентини Терешкової, 219-а, 219-б”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3700.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  3539  “Про передачу ТОВ  “Кіровоградський
рибак” в оренду земельних ділянок по вул. Валентини Терешкової, 219-а,
219-б” (додається).

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

передачу ТОВ “Фізкультурний комплекс “Ятрань” в оренду земельної ділянки
по вул. Короленка, 66”. Проект рішення за реєстраційним № 3701.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3540  “Про  передачу  ТОВ  “Фізкультурний
комплекс “Ятрань”  в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 66”
(додається).

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

передачу підприємству “Укржитлопромбуд” у формі ТОВ в оренду земельної
ділянки  по  вул.  Габдрахманова,  65”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3702.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3541  “Про  передачу  підприємству
“Укржитлопромбуд”  у  формі  ТОВ  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Габдрахманова, 65” (додається).

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

“Про  передачу  ТОВ  “РИБТОРГ  ГРУП”  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул.  Садовій,  55-а,  вул.  Салтикова-Щедріна,  1-б,  вул.  Полтавській,  69-а”.
Проект рішення за реєстраційним № 3564.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
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Прийнято рішення № 3542 “Про передачу ТОВ “РИБТОРГ ГРУП”
в  оренду  земельних  ділянок  по  вул.  Садовій,  55-а,  вул.  Салтикова-
Щедріна, 1-б, вул. Полтавській, 69-а” (додається).

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

передачу ТОВ “Круп’яний тік” в оренду земельної ділянки по вул. Валентини
Терешкової, 225”. Проект рішення за реєстраційним № 3527.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3543 “Про передачу ТОВ “Круп’яний тік” в
оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової,  225”
(додається).

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

передачу  ТОВ  промислово-торговельне  підприємство  “Модуль-Сервіс”  в
оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Виставочній,  12-в”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3528.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3544  “Про передачу ТОВ  ПТП “МОДУЛЬ-
СЕРВІС”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Виставочній,  12-в”
(додається).

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

передачу  ТОВ  промислово-торговельне  підприємство  “Модуль-Сервіс”  в
оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Комарова,  7”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3529.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення №  3545  “Про  передачу ТОВ  ПТП  “МОДУЛЬ-
СЕРВІС” в оренду земельної ділянки по вул. Комарова, 7” (додається).

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

передачу  ПАТ  “Кіровоградобленерго” в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Парковій”. Проект рішення за реєстраційним № 3466.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3546  “Про  передачу
ПАТ  “Кіровоградобленерго” в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Парковій” (додається).

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

передачу  ПАТ  “Кіровоградобленерго” в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Ярославській (біля будинку № 88/55)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 3467.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
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Прийнято  рішення  №  3547  “Про  передачу
ПАТ  “Кіровоградобленерго” в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Ярославській (біля будинку № 88/55)”(додається).

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

передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок по місту
Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 3582.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
У  мене  прохання  до  депутатів.  Проект  рішення  міської  ради  за

реєстраційним № 3582 “Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду
земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”  стосується  передачі  земельних
ділянок під розміщення підстанцій. Я пропоную повернутися до голосування
за цей проект рішення та підтримати його.

Хто  за  те,  щоб  повернутися  до  голосування  за проект  рішення  за
реєстраційним № 3582 “Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду
земельних ділянок по місту Кіровограду”, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.
Прийнято.

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

ПАТ  “Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 3582.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
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Прийнято  рішення  №  3548  “Про  передачу
ПАТ  “Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельних  ділянок  по
м. Кіровограду” (додається).

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

передачу  ПП  “ІНКОПМАРК-ПЛЮС”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Великій Пермській, 88-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3583.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.
Не прийнято.

Ніколаєнко  В.Г.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”):

Поясніть,  будь  ласка,  про  яку  територію  йдеться  у  проекті  рішення
міської ради за реєстраційним № 3583?

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

Даний  проект  рішення  стосується  території  пивзаводу.  Викуплена
частина майна. Ми передаємо в оренду земельну ділянку. 

Ніколаєнко В.Г.:
Ми не прийняли рішення щодо цього питання і не будемо отримувати

кошти до міського бюджету. 
Пропоную повернутися до голосування за проект рішення міської ради

за  реєстраційним  №  3583  “Про  передачу  ПП  “ІНКОПМАРК-ПЛЮС”  в
оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 88-а”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Ніколаєнка  В.Г.  повернутися  до

голосування  за  проект  рішення  за  реєстраційним  №  3583  “Про  передачу
ПП  “ІНКОПМАРК-ПЛЮС”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Пермській, 88-а”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
Прийнято.

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

ПП  “ІНКОПМАРК-ПЛЮС”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Пермській, 88-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3583.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3549  “Про  передачу  ПП  “ІНКОПМАРК-
ПЛЮС” в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 88-а”
(додається).

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

передачу  фірмі  “БСМ”  у  формі  ТОВ  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Виставочній, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 3584.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  3550  “Про передачу  Фірмі “БСМ” у формі
ТОВ в оренду земельної ділянки по вул. Виставочній, 9” (додається).

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

передачу  ОК  “Гаражно-будівельний  кооператив  “Гірник-2”  в  оренду
земельної  ділянки  по  вул.  Можайського,  2-а”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3513.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3551  “Про  передачу  ОК  “Гаражно-
будівельний кооператив “Гірник  №  2”  в  оренду земельної  ділянки по
вул. Можайського, 2-а” (додається).

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

надання  ПВНЗ  “КІРОВОГРАДСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  РЕГІОНАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ” дозволу на передачу земельної ділянки в
суборенду  по  вул.  Дружби  народів,  8”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3631.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3552  “Про  надання
ПВНЗ  “КІРОВОГРАДСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  РЕГІОНАЛЬНОГО
УПРАВЛІННЯ  ТА  ЕКОНОМІКИ”  дозволу  на  передачу  в  суборенду
земельної ділянки на площі Дружби народів, 8” (додається).

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

поновлення Ауліну В.Г. договору оренди земельної ділянки по вул. 50 років
Жовтня (на зупинці “Друкарня”)”. Проект рішення за реєстраційним № 3629.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3553  “Про поновлення Ауліну В.Г. договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  50  років  Жовтня  (на  зупинці
“Друкарня”)” (додається).

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

продовження Бевз С.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Волкова
(на  зупинці  міського  транспорту  “Обласна  лікарня”)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3626.

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

Даний проект рішення міської ради стосується продовження договору
оренди. Юридичним управлінням міської ради пропонується внести зміни до
даного  проекту  рішення,  а  саме  слова “продовження”  та  “продовжити”
замінити на слова “поновлення” та “поновити” . 

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

змінами, запропонованими юридичним управлінням міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення №  3554  “Про поновлення Бевз  С.В.  договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Волкова  (на  зупинці  міського
транспорту “Обласна лікарня”)” (додається).

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

“Про  продовження  Іванюк  В.Ю.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. 50 років Жовтня, 28”. Проект рішення за реєстраційним № 3627.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Юридичним управлінням міської  ради пропонується внести зміни до
даного  проекту  рішення,  а  саме  слова  “продовження”  та  “продовжити”
замінити на слова “поновлення” та “поновити”. 

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

змінами, запропонованими юридичним управлінням міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3555 “Про поновлення Іванюк В.Ю. договору
оренди земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 28” (додається).

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

продовження Маяр С.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Великій
Перспективній (на зупинці міського транспорту “вул. Шевченка”)”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3628.

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

Юридичним управлінням міської  ради пропонується внести зміни до
даного  проекту  рішення,  а  саме  слова  “продовження”  та  “продовжити”
замінити на слова “поновлення” та “поновити”. 

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

змінами, запропонованими юридичним управлінням міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення №  3556  “Про  поновлення  Маяр С.В. договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній  (на  зупинці
міського транспорту “вул. Шевченка”)” (додається).

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

поновлення  Трахановській  М.М.  та  Прокопенку  М.М.  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової  (біля  будинку  №  35)”.
Проект рішення за реєстраційним № 3585.

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради:
У юридичного управління міської ради були зауваження щодо даного

проекту рішення. 

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

Юридичним  управлінням  міської  ради  було  запропоновано  внести
зміни до абзацу 2 пункту 1 даного проекту рішення, а саме слова “на рівні
трикратного земельного податку” замінити на слова та цифри “на рівні 3 %
від нормативної грошової оцінки”.

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

змінами, запропонованими юридичним управлінням міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3557  “Про поновлення Трахановській М.М.
та  Прокопенку  М.М.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Валентини Терешкової (біля будинку № 35)” (додається).

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

поновлення  ФОП  Шамшієву  А.М  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул.  Космонавта  Попова  (біля  відділення  зв’язку)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 3703.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 3558 “Про поновлення ФОП Шамшієву А.М
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Космонавта  Попова  (біля
відділення зв’язку)” (додається).

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

поновлення  Щербині  В.Ю.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Валентини Терешкової, 182”. Проект рішення за реєстраційним № 3630.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3559  “Про  поновлення  Щербині  В.Ю.
договору оренди земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 182”
(додається).

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

продовження  ТОВ  “Олві-Центр”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
просп. Університетському, 3-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3525.

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

Юридичним управлінням міської  ради пропонується внести зміни до
даного  проекту  рішення,  а  саме  слова  “продовження”  та  “продовжити”
замінити на слова “поновлення” та “поновити”. 

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

змінами, запропонованими юридичним управлінням міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3560  “Про поновлення ТОВ “Олві-Центр”
договору  оренди  земельної  ділянки  по  просп.  Університетському,  3-а”
(додається).

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

продовження  ТОВ  “ХХІ-ВІК”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул.  Героїв  Сталінграда,  1-б”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3309
(заяви депутатів міської ради Онул Л.А. та Катеринич Л.А. щодо участі у
голосуванні  за  даний  проект  рішення  містяться  у  протоколі  №  57
четвертого засідання тридцять восьмої сесії Кіровоградської міської ради
від 06.06.2014).

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
Не прийнято.

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

продовження ТОВ “РИНОК “ПРЕСТИЖ” договору оренди земельної ділянки
по  вул.  Героїв  Сталінграда  (на  зупинці  міського  транспорту  “Колгоспний
ринок”)”. Проект рішення за реєстраційним № 3586.

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

Юридичним управлінням міської  ради пропонується внести зміни до
даного  проекту  рішення,  а  саме  слова  “продовження”  та  “продовжити”
замінити на слова “поновлення” та “поновити”. 

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

змінами, запропонованими юридичним управлінням міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3561  “Про  поновлення ТОВ  “РИНОК
“ПРЕСТИЖ”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда  (на  зупинці  міського  транспорту  “Колгоспний  ринок”)”
(додається).

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

зміну  Коваленку  В.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул.  Черкаській,  садове  товариство  “Восход  1”,  ділянка  №  22”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3507.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  3562  “Про  зміну   цільового  призначення
земельної ділянки Коваленку В.В. по вул. Черкаській, садове товариство
“Восход 1”, ділянка № 22” (додається).

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

зміну  Кривенку  А.Є.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
пров.  Маріупольському  6-ому  (біля  житлового  будинку  №  2)”.  Проект
рішення за реєстраційним № 3508.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято рішення  №  3563  “Про  зміну  Кривенку  А.Є.  цільового
призначення земельної  ділянки по пров.  Маріупольському 6-ому (біля
житлового будинку № 2)” (додається).

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

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

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

Результати голосування:
“за” – 29,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.

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

зміну  Терзовій  Т.Л.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Тернопільській (біля будинку № 55)”. Проект рішення за реєстраційним
№  3654  (заява депутата  Терзова Д.С. щодо участі у голосуванні за даний
проект  рішення  міститься  у  протоколі  №  61  першого  засідання  сорок
першої сесії Кіровоградської міської ради від 07.10.2014).

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3564  “Про  зміну  цільового  призначення
земельної  ділянки  Терзовій  Т.Л.  по  вул.  Тернопільській  (біля  будинку
№ 55)” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Згідно зі статтею 87 Регламенту Кіровоградської міської ради шостого

скликання я повинен оголосити перерву  в роботі сесії, але нам залишилося
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розглянути  небагато  питань.  Пропоную  продовжити  роботу  сесії.  Немає
заперечень? Немає. 

Шановні колеги!
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

надання  Баркову  О.В.  дозволу  на  зміну  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Чигиринській  (напроти  лікарні  № 2)”.  Проект  рішення за
реєстраційним № 3578.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 3565 “Про надання Баркову О.В. дозволу на
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
шляхом  зміни  цільового  призначення  по вул.  Чигиринській  (напроти
лікарні № 2)” (додається).

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

“Про  зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки  Бакалову  В.В.  по
вул. Поповича, 17”. Проект рішення за реєстраційним № 3596.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

Ніколаєнко  В.Г.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  “За
добробут міста”), зауважив, що  під час голосування за проект рішення за
реєстраційним № 3596 “Про зміну цільового призначення земельної ділянки
Бакалову  В.В.  по  вул.  Поповича,  17”  сесійну  залу  залишили  декілька
депутатів міської ради, та запропонував провести повторне голосування за
даний проект рішення. 
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  проект  рішення  за  реєстраційним

№ 3596  “Про зміну цільового призначення земельної ділянки Бакалову В.В.
по вул. Поповича, 17” в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3566 “Про  зміну  цільового  призначення
земельної ділянки Бакалову В.В. по вул. Поповича, 17” (додається).

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

“Про  зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки  Бардіж  Г.О.  по
вул. Черкаській, 8-б”. Проект рішення за реєстраційним № 3597.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3567  “Про  зміну  цільового  призначення
земельної ділянки Бардіж Г.О. по вул. Черкаській, 8-б” (додається).

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

“Про  зміну  Коцюрбі  В.Ю.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул.  Волкова  (біля  кардіодиспансеру)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3599.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 7.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

зміну Коцюрбі Ю.І. цільового призначення земельної ділянки по вул. Волкова
(біля кардіодиспансеру)”. Проект рішення за реєстраційним № 3600.

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

Результати голосування:
“за” – 32,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Прошу вас більш зважено підходити до голосування. 
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  зміну  Потапенко  Н.П.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 20, корп. 1)”. Проект рішення за
реєстраційним № 3601.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення №  3568  “Про зміну Потапенко Н.П. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку
№ 20, корп. 1)” (додається).

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

“Про зміну цільового призначення земельної ділянки Сарапіній А.М. в районі
вул.  Грушевського  та  вул.  Сурикова”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3602.

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

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3569  “Про  зміну  цільового  призначення
земельної  ділянки  Сарапіній  А.М.  в  районі  вул.  Грушевського  та
вул. Сурикова” (додається).

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

“Про  зміну  Сибірцеву  Є.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Арсенія Тарковського, 57/82”. Проект рішення за реєстраційним № 3603.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

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

зміну  Тимофієнку  О.М.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Московській, 103”. Проект рішення за реєстраційним № 3604.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 3570 “Про зміну Тимофієнку О.М. цільового
призначення земельної ділянки по вул. Московській, 103” (додається).

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

зміну  цільового  призначення  земельної  ділянки  Яненському  Ю.О.  по
пров. Луговому 1-му, 8”. Проект рішення за реєстраційним № 3605.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3571  “Про  зміну  цільового  призначення
земельної  ділянки  Яненському  Ю.О.  по  пров.  Луговому  1-му,  8”
(додається).

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

зміну  Публічному  акціонерному  товариству  “по  виробництву
сільськогосподарської  техніки  “Червона  зірка”  цільового  призначення
земельної ділянки по вул. Київській,  2”.  Проект рішення за реєстраційним
№ 3606.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3572  “Про  зміну  ПАТ “по  виробництву
сільськогосподарської  техніки  “Червона  зірка”  цільового  призначення
земельної ділянки по вул. Київській, 2” (додається).

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

зміну  ТДВ  “М’ясокомбінат  “Ятрань”  цільового  призначення  земельної
ділянки  по  вул.  Братиславській,  33/76”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 3607.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3573  “Про  зміну  цільового  призначення
земельної  ділянки  ТДВ  “М’ясокомбінат  “Ятрань”  по
вул. Братиславській, 33/76” (додається).

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

припинення права постійного користування та розірвання договорів оренди
земельних ділянок”. Проект рішення за реєстраційним № 3524.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3574  “Про  припинення  права  постійного
користування  та  розірвання  договорів  оренди  земельних  ділянок”
(додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  02.09.2010
№ 3738”. Проект рішення за реєстраційним № 3489.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3575  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 02.09.2010 № 3738” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  18.05.2010
№ 3575”. Проект рішення за реєстраційним № 3493.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  15.10.2009
№ 2781”. Проект рішення за реєстраційним № 3530.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3576  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 15.10.2009 № 2781” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  17.09.2013
№ 2478”. Проект рішення за реєстраційним № 3531.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято  рішення  №  3577  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2478” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  24.04.2014
№ 3110”. Проект рішення за реєстраційним № 3532.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3578  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3110” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  22.04.2009
№ 1934”. Проект рішення за реєстраційним № 3429.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3579  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 22.04.2009 № 1934” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  16.02.2010
№ 3227”. Проект рішення за реєстраційним № 3430.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
Не прийнято.

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  19.10.2010
№ 4106”. Проект рішення за реєстраційним № 3434.

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

Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.03.2011
№ 391”. Проект рішення за реєстраційним № 3172.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3580  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  29  березня  2011  року  №  391”
(додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  12.09.2012
№ 1955”. Проект рішення за реєстраційним № 3447.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3581  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 12.09.2012 № 1955” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.12.2011
№ 1092”. Проект рішення за реєстраційним № 3587.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
Не прийнято.

Радченко  О.Л.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Громадський актив”), запропонував повернутися до голосування за проект
рішення  за  реєстраційним  №  3587  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1092”.

Бєлов  В.В.,  депутат  міської  ради  (голова  депутатської  групи
“Єлисаветград”,  член  депутатської  фракції  Політичної  партії  “УДАР
Віталія  Кличка”),  запропонував  повернутися  до  голосування  за  проект
рішення  за  реєстраційним  №  3309  “Про  продовження  ТОВ  “ХХІ-ВІК”
договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 1-б”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Радченка  О.Л.  повернутися  до

голосування за проект рішення за реєстраційним № 3587 “Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.12.2011  №  1092”.  Це  та
наступне  питання  стосується  поновлення  і  продовження  договорів  оренди
земельних ділянок та наповнення міського бюджету 
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Також надійшла пропозиція від депутата Бєлова В.В.  повернутися до
голосування за проект рішення за реєстраційним № 3309 “Про продовження
ТОВ  “ХХІ-ВІК”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда, 1-б”.

Марковський І.І.:
Ставлю  на  голосування  пропозиції  депутатів  повернутися  до

голосування за проекти рішень за реєстраційним № 3587 “Про внесення змін
до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.12.2011  №  1092”  та
за  реєстраційним  №  3309  “Про  продовження  ТОВ  “ХХІ-ВІК”  договору
оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  1-б”.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Прийнято.

Краснокутський О.В., депутат міської ради (позафракційний):
Іване Івановичу!
Я  підтримав пропозицію  повернутися  до  голосування  за  проект

рішення  за  реєстраційним  №  3587  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1092”. Це питання стосується
торговельних  рядів  на  ринку  “Новомиколаївський”,  а  саме  зменшення
розміру орендної плати.  У зв'язку з цим у мене є прохання поставити перед
орендарями  питання  щодо  зменшення  ринкового  збору  з  тих  людей,  які
торгують на цьому ринку.

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

ТОВ  “ХХІ-ВІК”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда,  1-б”.  Проект  рішення  за  реєстраційним  №  3309  (заяви
депутатів міської  ради  Онул  Л.А.  та  Катеринич  Л.А.  щодо  участі  у
голосуванні  за  даний  проект  рішення  містяться  у  протоколі  №  57
четвертого засідання тридцять восьмої сесії Кіровоградської міської ради
від 06.06.2014).

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



75

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  3582  “Про  продовження  ТОВ  “ХХІ-ВІК”
договору оренди землі по вул. Героїв Сталінграда, 1-б” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  07.12.2011
№ 1092”. Проект рішення за реєстраційним № 3587.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3583  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1092” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27.10.2011
№ 995”. Проект рішення за реєстраційним № 3632.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3584  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 995” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  02.02.2012
№ 1238”. Проект рішення за реєстраційним № 3633.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3585  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  02  лютого  2012  року  №  1238”
(додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2012
№ 1520”. Проект рішення за реєстраційним № 3634.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  3586  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 30.03.2012 № 1520” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2012
№ 1524”. Проект рішення за реєстраційним № 3635.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2012
№ 1537”. Проект рішення за реєстраційним № 3636.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3587  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 30.03.2012 № 1537” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  30.03.2012
№ 1538”. Проект рішення за реєстраційним № 3637.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3588  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 30.03.2012 № 1538” (додається).

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

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2551
та № 2552”. Проект рішення за реєстраційним № 3638.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
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Прийнято  рішення  №  3589  “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2551, 2552” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20.11.2013
№ 2563”. Проект рішення за реєстраційним № 3639.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3590  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2563” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20.11.2013
№ 2604”. Проект рішення за реєстраційним № 3640.

Мосін О.В., депутат міської ради (депутатська група “За добробут
міста”),  голова  постійної  комісії  міської  ради  з  питань  архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин:

У даному проекті рішення  допущена помилка.  Рішення міської  ради
від 20.11.2013 № 2604 “Про передачу Нестеренку В.О. в оренду земельної
ділянки по вул. Коцюбинського, 52-а” стосується передачі земельної ділянки
оренду  та  встановлення  орендної  плати  на  рівні  трикратного  земельного
податку. 

Я пропоную внести зміни до даного проекту рішення, а саме відповідно
до  вимог  чинного  законодавства  абзац  2  пункту  3  рішення  міської  ради  
від  20.11.2013  №  2604  викласти  у  новій  редакції:  “Встановити  розмір
орендної  плати  на  рівні  3  %  від  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки”.

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

урахуванням  пропозиції  депутата  Мосіна  О.В. Хто  за  дану  пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  3591  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  20  листопада  2013  року  №  2604”
(додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  09.07.2009
№ 2258”. Проект рішення за реєстраційним № 3705.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3592  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 09.07.2009 № 2258” (додається).

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16.02.2009 року
№ 3188”. Проект рішення за реєстраційним № 3706.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.
Не прийнято.

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 № 3707.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  3593  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 386” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27.10.2011
№ 992”. Проект рішення за реєстраційним № 3708.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3594  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 27.10.2011 № 992” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  16.10.2012
№ 2043”. Проект рішення за реєстраційним № 3709.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  3595  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 16.10.2012 № 2043” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  16.10.2012
№ 2056”. Проект рішення за реєстраційним № 3710.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3596  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 16.10.2012 № 2056” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  20.11.2013
№ 2575”. Проект рішення за реєстраційним № 3711.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3597  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2575” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  18.12.2013
№ 2719”. Проект рішення за реєстраційним № 3712.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.
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Прийнято  рішення  №  3598  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 18.12.2013 № 2719” (додається).

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  18.12.2013
№ 2723”. Проект рішення за реєстраційним № 3713.

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

Результати голосування:
“за” – 31,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.01.2014
№ 2797”. Проект рішення за реєстраційним № 3714.

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

Даний проект рішення міської ради виноситься на розгляд депутатів із
зауваженням управління містобудування та архітектури міської ради:

проект  рішення  не  відповідає  Плану  зонування  території  міста
Кіровограда (рекреаційна зона).

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

урахуванням зауваження управління містобудування та архітектури міської
ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 29,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного  “Про

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  29.01.2014
№ 2824”. Проект рішення за реєстраційним № 3715.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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 № 3732.

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

Результати голосування:
“за” – 28,

“утримались” – 6,
“проти” – 0,

“не голосували” – 1.
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
просп. Університетському (біля гуртожитку № 3) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Проект рішення за реєстраційним № 3753.

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

Результати голосування:
“за” – 29,

“утримались” – 4,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.
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Терзов  Д.С.,  депутат  міської  ради  (член  ради  депутатської  групи
“Громадський актив”), звернувся з проханням повернутися до голосування за
проект рішення міської ради за реєстраційним № 3715 “Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2824”.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Терзова  Д.С.  повернутися  до

голосування за проект рішення за реєстраційним № 3715 “Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2824”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  проект  рішення  за  реєстраційним

№  3715  “Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 29.01.2014 № 2824” в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято  рішення  №  3599 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2824” (додається).

Зайцев  А.М.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське об'єднання “Батьківщина”):

Прошу  вернуться  к  голосованию  за  проект  решения  под
регистрационным № 3753 (“Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних
засадах (земельних торгах) по просп. Університетському (біля гуртожитку
№ 3) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом”).
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  від  депутата  Зайцева  А.М.  повернутися  до

голосування за проект рішення за реєстраційним № 3753 “ Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права
оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних  торгах)  по
просп. Університетському (біля гуртожитку № 3) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі  питання,  включені  до порядку  денного  сорок  першої  сесії

Кіровоградської міської ради шостого скликання, розглянуті.
Дякую за роботу.
Сорок  перша сесія  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання

оголошується закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Секретар міської ради І.Марковський


