
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л  № 75
другого засідання сорок дев'ятої сесії

Кіровоградської міської ради 
шостого скликання

від 14 липня 2015 року м. Кіровоград

Друге  засідання  сорок  дев'ятої  сесії  Кіровоградської  міської
ради шостого скликання веде секретар міської ради Марковський І.І.

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Зареєструвалося 53 депутати.

Шановні депутати!
На друге  засідання  сорок  дев'ятої  сесії  Кіровоградської  міської  ради

шостого скликання прибуло та зареєструвалося 53 депутати, що становить
більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення
пленарного засідання сесії, є. 

Розпочинаємо  роботу  другого  засідання  сорок  дев'ятої  сесії
Кіровоградської міської ради шостого скликання.

Шановні колеги!
В роботі другого засідання сорок дев'ятої сесії Кіровоградської міської

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

м. Кіровограді ради;
Корольов Володимир Сергійович – секретар Новенської селищної ради;
Мироненко  Анатолій  Антонович  – голова  Ленінської  районної  у

м. Кіровограді ради;
Нестерова Олена Вікторівна – заступник прокурора міста Кіровограда.

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

шостого скликання на минулому засіданні  сорок дев'ятої сесії міської ради
було обрано робочі органи сесії:
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до складу робочої президії обрано голову постійної комісії міської ради
з  питань  охорони  здоров'я  та  соціального  захисту  населення  Гамальчука
Миколу Павловича;

головою  секретаріату  обрано  депутата  Лагоду  Костянтина
Анатолійовича. 

Президія та секретаріат – в повному складі.

Шановні колеги!
Перед початком розгляду питань хочу звернути вашу увагу на наступне:

режим голосування буде йти 5 секунд, а не 10, як це було раніше; по-друге —
працюємо без перерви і сьогодні ми повинні розглянути всі питання, які були
внесені до порядку денного на минулій сесії.

На  погоджувальних  нарадах  секретаря  міської  ради  з  керівниками
депутатських фракцій та груп, які відбулися 09 та 13 липня 2015 року, було
погоджено включити до порядку  денного сорок дев'ятої  сесії  міської  ради
наступні додаткові питання:

“Про затвердження ставок земельного податку по місту Кіровограду”,
проект рішення за реєстраційним № 4511;

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  11  грудня  2012  року  № 2099”  (розпорядження  секретаря  міської  ради
від 07.07.2015 № 72);

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 11 грудня 2012 року № 2099”, проект рішення за реєстраційним № 4513;

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  27  січня  2015  року  №  3936  “Про  затвердження  Програми  розвитку
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на
2015 рік”, проект рішення за реєстраційним № 4512” (доопрацьований);

“Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста
Кіровограда”, проект рішення за реєстраційним № 4514;

“Про  затвердження  ТОВ  “САЛЮТ”  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  та  об'єднання  земельної  ділянки  між
пров.  Курінним  та  СТ  “АГРАРНИК”,  проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4549;

“Про надання у власність земельних ділянок учасникам АТО”, проект
рішення за реєстраційним № 4550.

Пропонується  розглянути  першими  питання  щодо  врегулювання
земельних  відносин,  потім  загальні  питання,  які  надійшли  додатково  до
проекту порядку денного другого засідання. Прошу звернути увагу: проект
рішення № 4550 “Про передачу  у  власність  земельних ділянок учасникам
АТО”  пропоную  розглянути  в  рамках  питань  надання  земельних  ділянок
учасникам АТО. 

Пропоную  вищезазначені  доповнення  до  порядку  денного  сорок
дев'ятої сесії міської ради взяти за основу. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати. 
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Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.
Прийнято.

Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Шановний Іване Івановичу, шановні колеги!
Я прошу включити до порядку денного проект рішення “Про внесення

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04 червня 2015 року № 4118
“Про  організацію  підготовки  та  проведення  громадських  слухань,
громадського  опитування  щодо  перейменування  міста  Кіровограда”
наступного змісту:

“внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 04 червня
2015 року № 4118 “Про організацію підготовки та проведення громадських
слухань, громадського опитування щодо перейменування міста Кіровограда”,
а саме:

виключити зі  складу  координаційної  групи депутата  Кіровоградської
міської  ради  Табалова  Сергія  Миколайовича  та  включити  депутата
Кіровоградської міської ради Воленшчак Надію Антонівну.”

Марковський І.І.:
Будуть ще пропозиції щодо порядку денного сесії? Немає.
Пропоную затвердити доповнення до порядку денного сорок дев'ятої

сесії  міської  ради  з  додатковими  пропозиціями,  які  роздано  депутатам  та
враховуючи пропозицію депутата  міської  ради Табалова С.М. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 4226 “Про внесення доповнень до порядку
денного  сорок  дев'ятої  сесії  Кіровоградської  міської  ради  шостого
скликання” (додається).



4

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Починаємо з питань

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

Перше  питання  – “Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок
учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 4276.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4227 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).

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

“Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4360.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4228 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).

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

“Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4361.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 4229  “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).

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

“Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4474.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4230  “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).

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

“Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4460.

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

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято рішення № 4231 “Про надання дозволів на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  учасникам
АТО” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Германову Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Пожарського  (біля  будинку
№ 1/9)”. Проект рішення за реєстраційним № 4375.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4232 “Про надання Германову Є.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Пожарського (біля будинку № 1/9)” (додається).

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

“Про надання Лебедченку А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції  (біля
будинку № 17)”. Проект рішення за реєстраційним № 4464.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4233 “Про надання Лебедченку А.В. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 17)” (додається).

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

“Про надання Мандєву О.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки по  вул.  Слави,  4”.  Проект  рішення за
реєстраційним № 4465.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 4234 “Про надання Мандєву О.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Слави, 4” (додається).

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

“Про надання Печеному В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку
№ 13, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4378.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4235 “Про надання Печеному В.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13, корп. 1)” (додається).

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

“Про надання Якушину П.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному”. Проект рішення за
реєстраційним № 4382.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.
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Прийнято рішення № 4236 “Про надання Якушину П.П. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Курінному” (додається).

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

“Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4505.

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

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4237 “Про надання дозволів на розроблення
проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
учасникам АТО” (додається).

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

“Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4506.

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

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4238 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).

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

“Про надання Левченко Л.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Капітана  1  рангу
Олефіренка Ю.Б., 16-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4507.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4239 “Про надання Левченко Л.П. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Капітана 1 рангу Олефіренка Ю.Б., 16-а” (є зауваження юридичного
управління) (додаються).

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

“Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  учасникам  АТО”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4550.

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

Результати голосування:
“за” – 50,

“проти” – 0,
“утримались” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4240  “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).

На  вимогу  співголови  депутатської  групи  “Відповідальне
самоврядування”  Терзова  Д.С.  на  інформаційному  табло  електронної
системи “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:

Назва фракції,
групи

За Проти Утри-
мались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

14 0 0 1 15

ВО
“Батьківщина”

8 0 0 2 10

“УДАР” 5 0 0 1 6

“Рідний
Кіровоград”

5 0 0 0 5

“Відповідальне
Самоврядування”

12 0 0 0 12

“За єдність” 2 0 0 1 3

Позафракційні 4 0 0 1 5
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Борисовій М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул.  В’ячеслава  Чорновола  (біля  будинку  №  5/3)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4398.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4241  “Про  передачу  Борисовій  М.М.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола
(біля будинку № 5/3)” (додається).

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

“Про передачу Постиці  В.М.  безоплатно у власність  земельної  ділянки на
площі  Дружби  Народів  (біля  будинку  №  6)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  № 4402.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4242 “Про передачу Постиці В.М. безоплатно
у  власність  земельної  ділянки  на  площі  Дружби  Народів  (біля
будинку № 6)” (додається).

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

“Про надання Бутенку А.М.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Маршала  Конєва  (біля
будинку № 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 4280.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4243 “Про надання Бутенку А.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Маршала Конєва (біля будинку № 5)” (додається).

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

“Про надання Єрофеєву В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Тимірязєва (біля будинку № 58)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4376.

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

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято рішення № 4244 “Про надання Єрофеєву В.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Тимірязєва (біля будинку № 58)” (додається).

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

“Про  надання  Ярошевській  Л.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Гоголя,  91-а”.
Проект рішення за реєстраційним № 4468.

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

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято  рішення  №  4245  “Про  надання  Ярошевській  Л.О.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Гоголя, 91-а” (додається).

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

“Про передачу Руссо В.І.  в  оренду земельної  ділянки по вул.  Комарова (у
дворі житлового будинку № 42)”. Проект рішення за реєстраційним № 4311.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4246  “Про  передачу  Руссо  В.І.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Комарова (у дворі житлового будинку № 42)”
(додається).

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

“Про  передачу  Урись  О.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції  (біля  будинку  №  37/16)”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4418.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4247  “Про  передачу  Урись  О.В.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)”
(додається).

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

“Про передачу Сорокіну О.М. в оренду земельної ділянки по просп. Правди,
15-м”. Проект рішення за реєстраційним № 4314.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4248 “Про передачу Сорокіну О.М. в оренду
земельної ділянки по просп. Правди, 15-м” (додається).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення
за реєстраційним № 4296.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління  міської  ради  до  пунктів  2-2.1,  8-8.1,  13-13.1,  16-16.1,  23-23.1,
24-24.1, 26-26.1, 28-28.1, 35-35.1. Це спільна сумісна власність, індивідуальні
житлові будинки.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 4.

Прийнято рішення № 4249 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (є зауваження юридичного управління) (додаються).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення
за реєстраційним № 4297.
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Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4250 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (є зауваження юридичного управління) (додаються).

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

“Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.
Проект рішення за реєстраційним № 4298.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4251 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

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

“Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.
Проект рішення за реєстраційним № 4394.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4252 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення
за реєстраційним № 4395.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради до пунктів 10-10.1. Це спільна часткова власність.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4253 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (є зауваження юридичного управління) (додаються).

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

“Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок  громадянам”.
Проект рішення за реєстраційним № 4396.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради.
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4254  “Про передачу безоплатно у власність
земельних  ділянок  громадянам”  (є зауваження  юридичного  управління)
(додаються).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення
за реєстраційним № 4475.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4255 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (є зауваження юридичного управління) (додаються).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення за реєстраційним № 4397.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято рішення № 4256 “Про передачу у власність земельних
ділянок  в  садових  товариствах”  (розпорядженням  секретаря
Кіровоградської  міської  ради  від  17  липня  2015  року  №  74  зупинено  дії
пунктів 4-4.1, 5-5.1, 6-6.1, 7-7.1 )(додаються).

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

“Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект
рішення за реєстраційним № 4476.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради до пункту 2.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4257 “Про передачу у власність земельних
ділянок  в  садових  товариствах”  (є зауваження  юридичного  управління)
(додаються).

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

“Про  надання  дозволів  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  громадянам”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4370.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради до пункту 4.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з
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урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4258 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(є зауваження юридичного управління) (додаються).

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

“Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4292.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4259 “Про надання дозволів на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  громадянам”  (є зауваження
юридичного управління) (додаються).

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

“Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4294.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4260 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

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

“Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою
громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 4384.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4261 “Про надання дозволів на розроблення
технічної документації із землеустрою громадянам” (додається).

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

“Про надання громадянам дозволів на розроблення технічної документації із
землеустрою  в  садових  товариствах”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4385.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4262  “Про надання громадянам дозволів на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  в  садових
товариствах” (додається).

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

“Про поновлення ФОП Андрійцю О.Г. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Великій  Перспективній,  11/11”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4421.

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

По  даному  проекту  рішення  є  пропозиція  від  профільної постійної
комісії встановити розмір орендної плати на рівні 6 % замість 3 %. 

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4263 “Про поновлення ФОП Андрійцю О.Г.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній, 11/11” (додається).

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

“Про поновлення Бєгалову П.Є. та Луценку С.Л. договору оренди земельної
ділянки по вул. Полтавській, 22”. Проект рішення за реєстраційним № 4330.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4264  “Про  поновлення  Бєгалову  П.Є.  та
Луценку С.Л. договору оренди земельної ділянки по вул. Полтавській,
22” (додається).

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

“Про  поновлення  Бойко  Г.І.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Преображенській, 16-к”. Проект рішення за реєстраційним № 4331.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
комісії поновити договір оренди земельної ділянки строком на 5 років.

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4265  “Про поновлення Бойко Г.І.  договору
оренди земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-к” (додається).

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

“Про поновлення ФОП Даренко І.В. договору оренди земельної ділянки по
вул. Московській (кінцева зупинка міського транспорту)”. Проект рішення за
реєстраційним № 4422.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення  № 4266 “Про поновлення  ФОП Даренко  І.В.
договору оренди земельної ділянки по вул. Московській (кінцева зупинка
міського транспорту)” (додається).

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

“Про поновлення ФОП Дедушок Н.М. договору оренди земельної ділянки по
вул. Саратовській (біля будинку № 18)”.  Проект рішення за реєстраційним
№ 4423.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
комісії поновити договір оренди земельної ділянки строком на 5 років. 

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4267 “Про поновлення ФОП Дедушок Н.М.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Саратовській  (біля
будинку № 18)” (додається).

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

“Про поновлення ФОП Кузнєцову М.М.  договору оренди земельної ділянки
по вул. Преображенській, 16-с”. Проект рішення за реєстраційним № 4424.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
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комісії поновити договір оренди земельної ділянки строком на 3 роки. 

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4268 “Про поновлення ФОП Кузнєцову М.М.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Преображенській,  16-с”
(додається).

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

“Про  поновлення  Максимову  Б.Г.  договору  оренди  земельної  ділянки
по шосе Олександрійському, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4492.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
комісії поновити договір оренди земельної ділянки строком на 10 років. 

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4269  “Про  поновлення  Максимову  Б.Г.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  шосе  Олександрійському,  2-а”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про поновлення ФОП Мельничук Л.І. договору оренди земельної ділянки по
вул.  Героїв  Сталінграда  (біля  будинку  №  30/1)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4493.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4270 “Про поновлення ФОП Мельничук Л.І.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда  (біля
будинку № 30/1)” (додається).

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

“Про поновлення Мельниченку О.К. договору оренди земельної ділянки по
вул. Родниковій, 89”. Проект рішення за реєстраційним № 4425.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
комісії поновити договір оренди земельної ділянки строком на 10 років. 

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  № 4271  “Про  поновлення  Мельниченку  О.К.
договору оренди земельної ділянки по вул. Родниковій, 89” (додається).



25

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

“Про поновлення Мільту О.А. договору оренди земельної ділянки по площі
Дружби  народів  (біля  житлового  будинку  №  1)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4426.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4272 “Про поновлення Мільту О.А. договору
оренди  земельної  ділянки  по  площі  Дружби  народів  (біля  житлового
будинку № 1)” (додається).

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

“Про  поновлення  Пироженко  Т.А.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Лінії 1-й, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4494.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
комісії поновити договір оренди земельної ділянки строком на 5 років. 

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4273  “Про  поновлення  Пироженко  Т.А.
договору оренди земельної ділянки по вул. Лінії 1-й, 1-а” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  поновлення  Сахніну  Р.Є.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Героїв Сталінграда, 16-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4332.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
комісії  встановити  розмір  орендної  плати  на  рівні  12  %  від  нормативної
грошової оцінки, а також в пункті 2 замінити слова “для розміщення складу”
на слова “для розміщення торговельного павільйону”.

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4274 “Про поновлення Сахніну Р.Є. договору
оренди земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 16-б” (додається).

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

“Про  поновлення  Тягаєнку  А.О.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Героїв Сталінграда, 22-п”. Проект рішення за реєстраційним № 4333.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4275  “Про  поновлення  Тягаєнку  А.О.
договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв  Сталінграда,  22-п”
(додається).



27

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

“Про  поновлення  Усенку  С.Ю.  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Євгена Маланюка, 21”. Проект рішення за реєстраційним № 4427.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4276 “Про поновлення Усенку С.Ю. договору
оренди земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 21” (додається).

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

“Про поновлення ФОП Шуплякову О.В. договору оренди земельної ділянки
по  вул.  Жовтневої  революції,  37/16”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4428.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4277 “Про поновлення ФОП Шуплякову О.В.
договору оренди земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 37/16”
(додається).

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

“Про  поновлення  ТОВ  “ЕНЕРГО-СПОРТ”  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Великій  Пермській,  7”.  Проект  рішення за  реєстраційним
№ 4495.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
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комісії поновити договір оренди земельної ділянки строком на 10 років.

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4278  “Про  поновлення  ТОВ  “ЕНЕРГО-
СПОРТ”  договору  оренди  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Пермській, 7” (додається).

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

“Про поновлення ТОВ “КІРОВОГРАДНАСІННЯ” договору оренди земельної
ділянки по вул. Добровольського”. Проект рішення за реєстраційним № 4496.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4279  “Про  поновлення
ТОВ “КІРОВОГРАДНАСІННЯ” договору оренди земельної  ділянки по
вул. Добровольського” (додається).

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

“Про поновлення КТ “АВТОЛЕГІОН-ВАРВАНСЬКОЇ Ю.В.” договору оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Аерофлотській,  24-б”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4429.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято рішення № 4280 “Про поновлення КТ “АВТОЛЕГІОН-
ВАРВАНСЬКОЇ  Ю.В.”  договору  оренди  земельної  ділянки  по
вул. Аерофлотській, 24-б” (додається).

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

“Про поновлення ПП “Фірма “Анатоль” договору оренди земельної ділянки
по просп. Інженерів, 15-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4430.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято рішення № 4281 “Про поновлення ПП “Фірма “Анатоль”
договору  оренди  земельної  ділянки  по  просп.  Інженерів,  15-а”
(додається).

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

“Про  поновлення  ПВФ “Стрілецький”  договору  оренди  земельної  ділянки
біля  перехрестя  вул.  Калініна  та  просп.  Винниченка”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4431.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4282  “Про  поновлення  ПВФ
“СТРІЛЕЦЬКИЙ” договору оренди земельної  ділянки біля перехрестя
вул. Шульгиних та просп. Винниченка” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  Бреурош  Л.М.  в  оренду  земельної  ділянки
по вул. Покровській, 12-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4408.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4283 “Про передачу Бреурош Л.М. в оренду
земельної ділянки по вул. Покровській, 12-а” (додається).

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

“Про  передачу  Гирик  О.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Добровольського, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 4485.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4284  “Про  передачу  Гирик  О.І.  в  оренду
земельної ділянки по вул. Добровольського, 2” (додається).

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

“Про  передачу  Гордієнко  Н.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Яновського, 106”. Проект рішення за реєстраційним № 4409.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
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Прийнято рішення № 4285 “Про передачу Гордієнко Н.О. в оренду
земельної ділянки по вул. Яновського, 106” (додається).

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

“Про передачу Дунаєву П.В. та Гревцеву І.М. в оренду земельної ділянки по
вул. Пашутінській, 69 ”. Проект рішення за реєстраційним № 4452.

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

Даний проект рішення виноситься із пропозицією профільної постійної
комісії передати земельні ділянки в оренду строком на 15 років та 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 постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  № 4286  “Про  передачу  Дунаєву  П.В.  та
Гревцеву  І.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Пашутінській,  69”
(додається).

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

“Про  передачу  Завацькому  Ю.І.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Лінія 1-а, 4-д”. Проект рішення за реєстраційним № 4410.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
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Прийнято  рішення  №  4287  “Про  передачу  Завацькому  Ю.І.  в
оренду земельної ділянки по вул. Лінія 1-а, 4-д” (додається).

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

“Про  передачу  Зелінському  П.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по
тупику Рибальському, 3-г”. Проект рішення за реєстраційним № 4308.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4288  “Про  передачу  Зелінському  П.М.  в
оренду земельної ділянки по тупику Рибальському, 3-г” (додається).

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

“Про передачу Ільюшкіній В.Г. в оренду земельної ділянки по вул. В’ячеслава
Чорновола (біля будинку № 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 4411.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 4289 “Про передачу Ільюшкіній В.Г. в оренду
земельної  ділянки по  вул.  В’ячеслава Чорновола (біля  будинку  № 5)”
(додається).

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

“Про  передачу  Ілюнічеву  В.Є.  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул. Желябова, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 4412.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4290 “Про передачу Ілюнічеву В.Є. в оренду
земельних ділянок по вул. Желябова, 2” (додається).

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

“Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по вул. Жовтневої
революції, 39-е”. Проект рішення за реєстраційним № 4309.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4291 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-е” (додається).

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

“Про  передачу  Кушніру  І.О.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Арсенія
Тарковського, 37”. Проект рішення за реєстраційним № 4310.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4292 “Про передачу Кушніру І.О. в оренду
земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 37” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про передачу Лужняку О.М. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 1-а,
4-б ”. Проект рішення за реєстраційним № 4413.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято рішення № 4293 “Про передачу Лужняку О.М. в оренду
земельної ділянки по вул. Лінія 1-а, 4-б” (додається).

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

“Про  передачу  Малишок  В.П.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Дворцовій, 31”. Проект рішення за реєстраційним № 4486.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4294 “Про передачу Малишок В.П. в оренду
земельної ділянки по вул. Дворцовій, 31” (додається).

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

“Про передачу Потапову А.А. в оренду земельної ділянки по вул. Жовтневої
революції, 39-д”. Проект рішення за реєстраційним № 4414.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
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Прийнято рішення № 4295 “Про передачу Потапову А.А. в оренду
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-д” (додається).

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

“Про  передачу  Сергійчуку  А.А.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Панфіловців, 22-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4415.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 4296 “Про передачу Сергійчуку А.А. в оренду
земельної ділянки по вул. Панфіловців, 22-а” (додається).

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

“Про  передачу  Сергійчуку  А.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Панфіловців, 22-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4416.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4297 “Про передачу Сергійчуку А.В. в оренду
земельної ділянки по вул. Панфіловців, 22-а” (додається).

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

“Про  передачу  Стадніковій  Т.П.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Урицького, 16”. Проект рішення за реєстраційним № 4417.

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” – 11.

Прийнято  рішення  №  4298  “Про  передачу  Стадніковій  Т.П.  в
оренду земельної ділянки по вул. Урицького, 16” (додається).

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

“Про передачу Смірновій Г.А. в оренду земельної ділянки по вул. Великій
Пермській, 80”. Проект рішення за реєстраційним № 4312.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4299 “Про передачу Смірновій Г.А. в оренду
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 80” (додається).

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

“Про  передачу  Смоляру  А.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Героїв
Сталінграда, 32-в”. Проект рішення за реєстраційним № 4313.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято рішення № 4300 “Про передачу Смоляру А.М. в оренду
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 32-в” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про  передачу  Шаяхметовій  В.Г.  в  оренду  земельної  ділянки  по  пров.
Товариському, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 4315.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4301  “Про  передачу  Шаяхметовій  В.Г.  в
оренду земельної ділянки по пров. Товариському, 12” (додається).

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

“Про  передачу  Швецю  Р.Ю.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Волкова, 13-д”. Проект рішення за реєстраційним № 4316.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“проти” – 0,
“утримались” – 1,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4302 “Про передачу Швецю Р.Ю. в оренду
земельної ділянки по вул. Волкова, 13-д” (додається).

На  вимогу  співголови  депутатської  групи  “Відповідальне
самоврядування”  Кролевця  А.В.  на  інформаційному  табло  електронної
системи “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:

Назва фракції,
групи

За Проти Утри-
мались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

13 0 0 1 14

ВО
“Батьківщина”

7 0 0 3 10

“УДАР” 6 0 0 0 6

“Рідний
Кіровоград”

5 0 0 0 5
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“Відповідальне
Самоврядування”

11 0 0 1 12

“За єдність” 1 0 1 0 2

Позафракційні 1 0 0 4 5

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

“Про  передачу  ТОВ  “Кіровоградський  завод  будівельних  матеріалів  № 1”
в оренду  земельної  ділянки по вул.  Аджамській  (територія  “Веселівського
родовища”)”. Проект рішення за реєстраційним № 4419.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4303  “Про передачу ТОВ “Кіровоградський
завод  будівельних  матеріалів  №  1”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Аджамській (територія “Веселівського родовища”)” (додається).

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

“Про передачу ТОВ “ЛАСКА-КІРОВОГРАД” в оренду земельної ділянки по
вул. Валентини Терешкової, 172”. Проект рішення за реєстраційним № 4317.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4304  “Про  передачу  ТОВ  “ЛАСКА-
КІРОВОГРАД”  в  оренду  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини
Терешкової, 172” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про  передачу  ТОВ  “РІАЛ  ІСТЕЙТ”  в  оренду  земельних  ділянок  по
м. Кіровограду”. Проект рішення за реєстраційним № 4420.

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

По  даному  проекту  рішення  є  пропозиція  від  профільної постійної
комісії  встановити  розмір  орендної  плати  на  рівні  6  %  від  нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 4305 “Про передачу ТОВ “РІАЛ ІСТЕЙТ” в
оренду земельних ділянок по м. Кіровограду” (додається).

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

“Про передачу ТОВ “УКРЖИТЛОПРОМБУД” в оренду земельної ділянки по
вул. Кірова, 45/39”. Проект рішення за реєстраційним № 4318.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4306  “Про  передачу
ТОВ  “УКРЖИТЛОПРОМБУД”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Кірова (Михайлівській), 45/39” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по
вул. Івана Богуна, 179”. Проект рішення за реєстраційним № 4487.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4307  “Про  передачу
ПАТ “Кіровоградобленерго” в  оренду земельної  ділянки по вул.  Івана
Богуна, 179” (додається).

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

“Про  передачу  ПП  “МАКСИМУС”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. 40-річчя Перемоги, 108”. Проект рішення за реєстраційним № 4488.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято рішення №  4308 “Про передачу ПП “МАКСИМУС” в
оренду земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 108” (додається).

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

“Про  передачу  ПрАТ  ВНЗ  “МАУП”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Варшавській, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 4489.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
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Прийнято рішення № 4309 “Про передачу ПрАТ ВНЗ “МАУП” в
оренду земельної ділянки по вул. Варшавській, 2” (додається).

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

“Про  передачу  ТОВ  “РЕНСАН”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Леваневського, 2-а ”. Проект рішення за реєстраційним № 4490.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4310  “Про  передачу  ТОВ  “РЕНСАН”  в
оренду земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-а” (додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  просп.  Університетському,  25-г”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4277.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято рішення № 4311 “Про надання дозволу на проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по
просп. Університетському, 25-г” (додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній,  29”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4362.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято рішення № 4312 “Про надання дозволу на проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Великій
Перспективній, 29” (додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції,  103-а”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4457.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4313 “Про надання дозволу на проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції, 103-а” (додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки по просп. Правди, 8-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4363.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято рішення № 4314  “Про надання дозволу на проведення
експертної  грошової  оцінки земельної  ділянки по просп.  Правди,  8-а”
(додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  Степняка-Кравчинського,  6”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4364.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4315 “Про надання дозволу на проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  Степняка-
Кравчинського, 6” (додається).

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  Яновського  (від  салону  “Меблі”  до  житлового  будинку
№ 98)”. Проект рішення за реєстраційним № 4365.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.

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

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 13-в, право оренди на
яку набувається на аукціоні ”. Проект рішення за реєстраційним № 4442.

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



44

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято рішення № 4316 “Про затвердження земельної ділянки
по  вул.  Волкова,  13-в,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(додається).

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

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 13-в, право оренди на
яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 4443.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4317 “Про затвердження земельної ділянки
по  вул.  Волкова,  13-в,  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”
(додається).

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

“Про затвердження земельної ділянки по просп. Правди (біля будинку № 8),
право  власності  на  яку  набувається  на  аукціоні”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4334.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“проти” – 0,
“утримались” – 1,

“не голосували” – 16.
Не прийнято.

На вимогу секретаря Кіровоградської міської ради Марковського І.І. на
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інформаційному  табло  електронної  системи  “Рада-В”  висвітлено
результати голосування по фракціям:

Назва фракції,
групи

За Проти Утри-
мались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

14 0 0 0 14

ВО
“Батьківщина”

5 0 0 5 10

“УДАР” 4 0 0 2 6

“Рідний
Кіровоград”

4 0 0 1 5

“Відповідальне
Самоврядування”

9 0 0 3 12

“За єдність” 1 0 1 0 2

Позафракційні 1 0 0 5 6

Бєлов  В.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  Політичної
партії “УДАР Віталія Кличка”): 

Это существующее  имущество,  которое  уже  построено.  По данному
проекту не было никаких замечаний.

Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення за

реєстраційним  №  4334  “Про  затвердження  земельної  ділянки  по
просп.  Правди (біля будинку № 8),  право власності  на яку набувається на
аукціоні”.  Немає  заперечень?  Немає.  Хто  за  те,  щоб  повернутися  до
голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним № 4334, прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Ставлю  на  повторне  голосування  проект  рішення  за  реєстраційним

№  4334  “Про  затвердження  земельної  ділянки  по  просп.  Правди  (біля
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будинку № 8),  право власності  на  яку набувається на аукціоні”.  Надійшла
пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4318 “Про затвердження земельної ділянки
по просп. Правди (біля будинку № 8), право власності на яку набувається
на аукціоні” (додається).

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

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-в, право
власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним 
№ 4451.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4319  “Про затвердження земельної ділянки
по вул. Космонавта Попова, 9-в, право власності на яку набувається на
аукціоні” (додається).

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

“Про  затвердження  земельної  ділянки  по  пров.  Фортечному  (біля
будинку  №  23),  право  оренди  на  яку  набувається  на  аукціоні”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4458.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 14.
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Прийнято рішення № 4320  “Про затвердження земельної ділянки
по  пров.  Фортечному  (біля  будинку  №  23),  право  оренди  на  яку
набувається на аукціоні” (додається).

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

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) між
вулицями Віктора Чміленка та Гоголя та включення до Переліку земельної
ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4459.

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

По  даному  проекту  рішення  є  пропозиція  від  профільної  постійної
комісії  змінити  стартову  ціну  продажу  права  оренди  з  6  %  на  3  %  від
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  у  разі  зміни  процентної
ставки змінюються умови продажу.

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 8,

“утримались” – 7,
“проти” – 8,

“не голосували” – 33.
Не прийнято.

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

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул.  Яновського,  157  та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку
виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4266.

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

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

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

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул.  Московській  (на  зупинці  громадського  транспорту  “Лелеківське
кладовище” в напрямку до центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4278.

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

Результати голосування:
“за” – 6,

“утримались” – 10,
“проти” – 7,

“не голосували” – 33.
Не прийнято.

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

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул.  Московській  (на  зупинці  громадського  транспорту  “Лелеківське
кладовище” в напрямку з центру міста) та включення до Переліку земельної
ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4279.

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

Результати голосування:
“за” – 3,

“утримались” – 10,
“проти” – 7,

“не голосували” – 36.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
проїзду  Аджамському  та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку
виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим  лотом”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4366.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4321  “Про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права
оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних  торгах)  по  проїзду
Аджамському  та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).

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

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул.  Короленка  (напроти  житлового  будинку  №  58/12)  та  включення  до
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим
лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 4367.

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

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”):

Шановні колеги! 
Я  прошу  повернутись  і  проголосувати  за  даний  проект  рішення  у
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зв'язку  з  тим,  що  вже  декілька  місяців  мешканці  біля  цього  будинку
“боронять”  цю  ділянку,  і  вже  декілька  разів  нечесні  люди  намагались
привезти і встановити там магазини. Тому для того, аби все було вирішено в
правовому полі через конкурентні засади й аукціон, я просив би повернутись
і підтримати даний проект рішення.

Марковський І.І.: 
Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення за

реєстраційним  №  4367  “Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки для  продажу права  оренди на  конкурентних
засадах (земельних торгах) по вул. Короленка (напроти житлового будинку  
№ 58/12) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом”. Немає заперечень? Немає.  Хто за те,  щоб
повернутися до голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним
№ 4367, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
Прийнято.

Марковський І.І.:
Ставлю  на  повторне  голосування  проект  рішення  за  реєстраційним

№ 4367 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах)  по  вул.  Короленка  (напроти  житлового  будинку
№ 58/12) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні  торги  окремим  лотом”.  Надійшла  пропозиція  прийняти  даний
проект рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4322  “Про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Короленка
(напроти  житлового  будинку  №  58/12)  та  включення  до  Переліку
земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть  на  земельні  торги  окремим
лотом” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул.  Полтавській  (напроти  будинку  №  81)  та  включення  до  Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Проект рішення за реєстраційним № 4368.

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

По  даному  проекту  рішення  є  пропозиція  від  профільної  постійної
комісії  встановити  стартову  ціну  продажу  права  оренди  на  рівні  3  % від
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  у  разі  зміни  процентної
ставки змінюються умови продажу.

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4323 “Про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Полтавській
(напроти будинку № 81) та включення до Переліку земельної ділянки,
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).

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

“Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по
вул.  Полтавській  (напроти  будинку  №  81)  та  включення  до  Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Проект рішення за реєстраційним № 4369.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
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По  даному  проекту  рішення  є  пропозиція  від  профільної  постійної
комісії  встановити  стартову  ціну  продажу  права  оренди  на  рівні  3  % від
нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки,  у  разі  зміни  процентної
ставки змінюються умови продажу.

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

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин.  Хто за  дану пропозицію,
прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4324 “Про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Полтавській
(напроти будинку № 81) та включення до Переліку земельної ділянки,
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).

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

“Про надання Баланюку М.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Академіка  Корольова  (біля
будинку № 32)”. Проект рішення за реєстраційним № 4371.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято рішення № 4325 “Про надання Баланюку М.Г. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 32)” (додається).

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

“Про надання Бойку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
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відведення земельної ділянки по вул. Башкирській, 3-м”. Проект рішення за
реєстраційним № 4372.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4326  “Про надання Бойку В.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Башкирській, 3-м” (додається).

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

“Про надання Босонченку А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Херсонській, 54”. Проект рішення
за реєстраційним № 4461.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято рішення № 4327 “Про надання Босонченку А.А. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Херсонській, 54” (додається).

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

“Про надання Будніковій В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. 20 років міліції”. Проект рішення
за реєстраційним № 4373.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.
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Прийнято рішення  № 4328 “Про надання Будніковій В.Г. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. 20 років міліції” (додається).

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

“Про  надання  Вороні  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4374.

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

Результати голосування:
“за” – 25,

“утримались” – 6,
“проти” – 1,

“не голосували” – 25.
Не прийнято.

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

“Про  надання  Гілєвій  С.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Філатова, 2”. Проект рішення за
реєстраційним № 4462.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято рішення № 4329 “Про надання Гілєвій С.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Філатова, 2” (додається).

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

“Про надання Грицун Т.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Тимірязєва,  128”.  Проект рішення за
реєстраційним № 4463.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 16.

Прийнято рішення № 4330 “Про надання Грицун Т.Г. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Тимірязєва, 128” (додається).

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

“Про  надання  Деревянко  Т.В.  та  Поповій  Л.В.  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Кавказькій, 30/21”. Проект рішення за реєстраційним № 4281.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  № 4331  “Про  надання  Деревянко  Т.В.  та  
Поповій  Л.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Кавказькій, 30/21”  (є зауваження
юридичного управління) (додаються).

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

“Про  надання  Жабіну  В.В.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по пров. Нестерова (біля будинку № 14)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4282.

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

Результати голосування:
“за” – 34,

“утримались” – 4,
“проти” – 0,

“не голосували” – 18.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Желудченко А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4377.

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

Результати голосування:
“за” – 22,

“утримались” – 5,
“проти” – 1,

“не голосували” – 28.
Не прийнято.

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

“Про надання  Кояві  М.Р.  та  Лібенку  І.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції, 39-н”. Проект рішення за реєстраційним № 4283.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 19.
Не прийнято.

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

“Про надання Краснову І.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”.
Проект рішення за реєстраційним № 4284.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.
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Прийнято рішення № 4332 “Про надання Краснову І.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1” (додається).

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

“Про надання Мельнику Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Айвазовського,  18”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4285.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4333 “Про надання Мельнику Л.А. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по  вул.  Айвазовського,  18”  (є зауваження  юридичного  управління)
(додаються).

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

“Про надання Пойді М.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 36)”. Проект
рішення за реєстраційним № 4379. Існуючий гараж.

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

Результати голосування:
“за” – 37,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про надання Серватюк Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Андріївській,  66-б”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4380.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято рішення № 4334  “Про надання Серватюк Л.М. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Андріївській, 66-б” (додається).

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

“Про  надання  Тимків  Н.Д.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Завадівській  (біля  будинку
№ 18-б)”. Проект рішення за реєстраційним № 4466.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4335 “Про надання Тимків Н.Д. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)” (додається).

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

“Про надання Халік В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Башкирській, 3-б”. Проект рішення за
реєстраційним № 4286.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  № 4336 “Про  надання  Халік  В.І.  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Башкирській, 3-б” (біля котельні) (додається).

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

“Про  надання  Цуркан  Н.М.  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Курганній, 28-а”. Проект рішення
за реєстраційним № 4381.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4337 “Про надання Цуркан Н.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Курганній, 28-а” (додається).

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

“Про надання Четверні Н.В.  дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 16”.
Проект рішення за реєстраційним № 4467.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
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Прийнято рішення № 4338 “Про надання Четверні Н.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Архітектора Достоєвського, 16” (додається).

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

“Про надання Щуці С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 38/33”. Проект
рішення за реєстраційним № 4287.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4339  “Про  надання  Щуці  С.І.  дозволу  на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Великій Перспективній, 38/33” (додається).

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

“Про  надання  ТОВ  “АТБ-торгстрой”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки по вул.  Полтавській,  60”.
Проект рішення за реєстраційним № 4383.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято рішення № 4340  “Про надання ТОВ “АТБ-торгстрой”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Полтавській, 60” (додається).

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

“Про  надання  ТОВ  “АДК  ІСТЕЙТ”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. Кіровограду”. Проект
рішення за реєстраційним № 4288.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято  рішення  №  4341  “Про  надання  ТОВ  “АДК  ІСТЕЙТ”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок по м. Кіровограду” (додається).

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

“Про  надання  ПП  “Водолій-ЦС”  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої
революції, 31-л”. Проект рішення за реєстраційним № 4289.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4342  “Про  надання  ПП  “ВОДОЛІЙ-ЦС”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Жовтневої революції, 31-л” (додається).

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

“Про надання ПАТ “Кіровоградобленерго” дозволів на розроблення проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  вул.  Промисловій  та
пров. Цеховому”. Проект рішення за реєстраційним № 4290.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.
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Прийнято  рішення  № 4343  “Про  надання
ПАТ  “Кіровоградобленерго”  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Промисловій та
пров. Цеховому” (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. Шатила, 10”. Проект
рішення за реєстраційним № 4291.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4344  “Про  надання  ПАТ  НВП  “РАДІЙ”
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Шатила, 10” (додається).

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

“Про  надання  ПФ “Анавік”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Яновського,  104-а”.  Проект
рішення за реєстраційним № 4469.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято рішення № 4345 “Про надання ПФ “Анавік” дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Яновського, 104-а” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про  надання  КЗ  “Кіровоградський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Полтавській, 79”. Проект рішення за реєстраційним № 4470.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4346  “Про  надання  КЗ  “Кіровоградський
обласний  інститут  післядипломної  педагогічної  освіти  імені  Василя
Сухомлинського”  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки по вул. Полтавській, 79” (додається).

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

“Про надання Ковальчук Л.П. дозволу на розроблення технічної документації
із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної  ділянки  по  просп.
Перемоги, 10-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4453.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 15.

Прийнято рішення № 4347 “Про надання Ковальчук Л.П. дозволу
на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги,  10-а”
(додається).

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

“Про надання Колесник В.О. дозволу на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. 40-річчя Перемоги, 56-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4386.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4348 “Про надання Колесник В.О. дозволу на
розроблення технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул.  40-річчя Перемоги,  56-а”
(додається).

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

“Про  надання  ПП  “Черн-Транс”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки по вул. Промисловій, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4387.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  № 4349  “Про  надання  ПП  “Черн-Транс”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  по
вул. Промисловій, 2-а” (додається).

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

“Про  надання  ТОВ  “Агро-Трейд”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по
вул. Полтавській, 73-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4295.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  управління
містобудування та архітектури міської ради — земельна ділянка знаходиться
в  зоні  багатоповерхової  житлової  та  громадської  забудови  (відповідно  до
Плану  зонування  території  міста  Кіровограда,  затвердженого  рішенням
Кіровоградської міської ради від 17.09.2013 № 2456).
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Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 16.

Прийнято  рішення  №  4350  “Про  надання  ТОВ  “Агро-Трейд”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  меж  земельної  ділянки  по  вул.  Полтавській,  73-а”
(додається).

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

“Про  надання  ТОВ  “АДК  ІСТЕЙТ”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по
вул. Волкова, 26-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4471.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4351  “Про  надання  ТОВ  “АДК  ІСТЕЙТ”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б” (додається).

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

“Про  надання  ТОВ  “КІРОВОГРАД-НОВОБУД”  дозволу  на  розроблення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  по  просп.  Університетському,  25”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4472.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4352  “Про  надання  ТОВ  “КІРОВОГРАД-
НОВОБУД”  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
просп. Університетському, 25” (додається).

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

“Про  надання  ТОВ  “ЛАДОК-ПЛЮС”  дозволу  на  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по  
вул. Ельворті, 5”. Проект рішення за реєстраційним № 4473.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято рішення № 4353 “Про надання ТОВ “ЛАДОК-ПЛЮС”
дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки по вул. Ельворті, 5” (додається).

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

“Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  по  місту  Кіровограду”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4293.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.
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Прийнято  рішення  №  4354  “Про  відмову  у  наданні  дозволів  на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
по місту Кіровограду” (додається).

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

“Про передачу Антоненко Т.П. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Єгорова (біля будинку № 8)”. Проект рішення за реєстраційним № 4477.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.

Прийнято  рішення  №  4355  “Про  передачу  Антоненко  Т.П.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Єгорова  (біля
будинку № 8)” (додається).

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

“Про  передачу  Затоці  О.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Кропивницького (біля будинку № 80)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4299.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  управління
містобудування  та  архітектури  міської  ради  —  відповідно  до  Плану
зонування  території  міста  Кіровограда,  затвердженого  рішенням
Кіровоградської  міської  ради  від  17.09.2013  №  2456,  земельна  ділянка
(існуючий гараж) відноситься до зони магістральних вулиць.

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

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

Результати голосування:
“за” – 22,

“утримались” – 6,
“проти” – 0,

“не голосували” – 29.
Не прийнято.
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Касьяну М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул.  Курганній  (вздовж  огорожі  радіозаводу)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4478.

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

Існуючий гараж, потрібно затвердити проект землеустрою.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.
Не прийнято.

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

“Про  передачу  Козак  Н.О.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
просп.  Перемоги  (біля  будинку  №  12,  корп.  4)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4300.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4356 “Про передачу Козак Н.О. безоплатно
у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12,
корп. 4)” (додається).

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

“Про передачу Криворучку М.В. безоплатно у власність земельної ділянки
громадянам по вул. Народній, 43”. Проект рішення за реєстраційним № 4400.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4357  “Про  передачу  Криворучку  М.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  громадянам  по
вул. Народній, 43” (додається).

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

“Про передачу Любомській В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Пальміро Тольятті, 47-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4479.

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

Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4358  “Про  передачу  Любомській  В.І.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Пальміро
Тольятті, 47-б” (додається).

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

“Про передачу Март’янову В.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул.  Великій  Перспективній (у  дворі  будинку № 1-б)”.  Проект  рішення за
реєстраційним № 4401.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
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Прийнято  рішення  №  4359  “Про  передачу  Март’янову  В.Я.
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній
(у дворі житлового будинку № 1-б)” (додається).

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

“Про  передачу  Моторній  Н.П.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки
по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”. Проект рішення за реєстраційним 
№ 4480.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 1,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4360  “Про  передачу  Моторній  Н.П.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля
житлового будинку № 14)” (додається).

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

“Про  передачу  Плужніковій  А.О.  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Новоросійській, 22”. Проект рішення за реєстраційним № 4399.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради.

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 13.
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Прийнято  рішення  №  4361  “Про  передачу  Плужніковій  А.О.  
у власність земельної ділянки по вул. Новоросійській, 22” (є зауваження
юридичного управління) (додаються).

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

“Про  передачу  Стеннік  Т.А.  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Пролетарській, 4 ”. Проект рішення за реєстраційним № 4301.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4362 “Про передачу Стеннік Т.А. у власність
земельної ділянки по вул. Пролетарській, 4” (додається).

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

“Про передачу Стрижак Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул.  Пархоменка  (біля  житлового  будинку  №  24-а)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним  №  4302.  (є  зауваження  управління  містобудування  та
архітектури  міської  ради  —   відповідно  до  Плану  зонування  території
міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради
від  17.09.2013  №  2456,  земельна  ділянка,  яка  відводиться  у  власність,
знаходиться в рекреаційній зоні активного відпочинку).

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4363  “Про  передачу  Стрижак  Л.М.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Пархоменка  (біля
житлового будинку № 24-а)” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про передачу Сторожуку М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул.  Повітрянофлотській  (у  дворі  будинку  №  59)”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4481.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4364 “Про  передачу  Сторожуку  М.М.
безоплатно у  власність земельної  ділянки по вул.  Повітрянофлотській
(у дворі житлового будинку № 59)” (додається).

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

“Про передачу Твердоступ А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по
вул. Полтавській, 45”. Проект рішення за реєстраційним № 4482.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4365  “Про  передачу  Твердоступ  А.В.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  вул.  Полтавській,  45”
(додається).

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

“Про  передачу  Унраін  О.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Івана Сірка, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 4483.

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” – 13.

Прийнято рішення № 4366 “Про передачу Унраін О.В. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1” (додається).

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

“Про передачу Федорову В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по
просп.  Перемоги (біля  будинку № 14)”.  Проект  рішення за  реєстраційним
№ 4303.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4367  “Про  передачу  Федорову  В.П.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  просп.  Перемоги  (біля
будинку № 14)” (додається).

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

“Про передачу Шаяхметовій В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по
пров. Товариському, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 4304.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4368  “Про  передачу  Шаяхметовій  В.Г.
безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по  пров.  Товариському,  12”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  передачу  гаражному  кооперативу  “ЖАДІВСЬКИЙ”  безоплатно  у
власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20,
корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4403.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4369 “Про передачу гаражному кооперативу
“ЖАДІВСЬКИЙ”  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  по
вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)” (додається).

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

“Про передачу Територіальному управлінню Державної судової адміністрації
України в Кіровоградській області земельних ділянок по вул. Кільцевій, 34-а
та 36-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4404.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4370 “Про передачу ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ
УПРАВЛІННЮ  ДЕРЖАВНОЇ  СУДОВОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ  УКРАЇНИ
В  КІРОВОГРАДСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  земельних  ділянок  по
вул. Кільцевій, 34-а та 36-а” (додається).

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

“Про  передачу  Територіальному  медичному  об’єднанню  “Центр  екстреної
медичної  допомоги  та  медицини  катастроф  у  Кіровоградській  області”
земельної ділянки по вул. Комарова, 56”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4405.



75

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  № 4371  “Про  передачу  Територіальному
медичному  об’єднанню  “Центр  екстреної  медичної  допомоги  та
медицини катастроф у Кіровоградській області”  земельної  ділянки по
вул. Комарова, 56” (додається).

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

“Про  передачу  КЗ  “КІРОВОГРАДСЬКЕ  ОБЛАСНЕ  БЮРО  СУДОВО-
МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ” в постійне користування земельної ділянки по
вул. Гоголя, 44”. Проект рішення за реєстраційним № 4305.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4372 “Про передачу КЗ “КІРОВОГРАДСЬКЕ
ОБЛАСНЕ  БЮРО  СУДОВО-МЕДИЧНОЇ  ЕКСПЕРТИЗИ”  в  постійне
користування земельної ділянки по вул. Гоголя, 44” (додається).

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

“Про передачу управлінню Пенсійного фонду України в  Кіровоградському
районі  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Дарвіна,  29”.
Проект рішення за реєстраційним № 4306.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.
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Прийнято  рішення  №  4373  “Про  передачу  УПРАВЛІННЮ
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКОМУ РАЙОНІ в
постійне  користування  земельної  ділянки  по  вул.  Дарвіна,  29”
(додається).

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

“Про  передачу  Релігійній  громаді  Римсько-католицької  парафії  “Святого
Духа” в постійне користування земельної ділянки по вул. Дворцовій, 50/46”.
Проект рішення за реєстраційним № 4406.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4374  “Про  передачу  Релігійній  громаді
Римсько-католицької парафії “Святого Духа”  м. Кіровоград в постійне
користування земельної ділянки по вул. Дворцовій, 50/46” (додається).

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

“Про  передачу  КДПУ  імені  Володимира Винниченка  у  постійне
користування земельних ділянок по просп.  Комуністичному,  19-а та 19-б”.
Проект рішення за реєстраційним № 4407.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято рішення № 4375 “Про передачу КДПУ імені Володимира
Винниченка  у  постійне  користування  земельних  ділянок  по
просп. Комуністичному, 19-а та 19-б” (додається).

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



77

“Про  передачу  ОКВП  “Дніпро-Кіровоград”  в  постійне  користування
земельної  ділянки  по  вул.  Гоголя,  33”.  Проект  рішення  за  реєстраційним
№ 4484.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4376  “Про  передачу  ОКВП  “Дніпро-
Кіровоград”  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по
вул. Гоголя, 33” (додається).

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

“Про  передачу  УПРАВЛІННЮ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ  ПРАВОСЛАВНОЇ  ЦЕРКВИ  в  постійне  користування
земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4491.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4377  “Про  передачу  УПРАВЛІННЮ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ЄПАРХІЇ  УКРАЇНСЬКОЇ  ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по
вул. Ялтинській, 1” (додається).

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

“Про  припинення  права  постійного  користування  та  договорів  оренди
земельних ділянок”. Проект рішення за реєстраційним № 4307.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 49,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4378 “Про  припинення  права  постійного
користування та договорів оренди земельних ділянок” (додається).

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

“Про припинення Саласенку  М.Б.  договорів  оренди земельних ділянок по
вул. Краснодонській, 41”. Проект рішення за реєстраційним № 4497.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  № 4379  “Про  припинення  Саласенку  М.Б.
договорів  оренди  земельних  ділянок  по  вул.  Краснодонській,  41”
(додається).

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

“Про  надання  ПАТ  “Кіровоградське  АТП-13555”  дозволу  на  передачу
земельної ділянки в суборенду по вул. Аерофлотській, 22”. Проект рішення за
реєстраційним № 4257.

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

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 3,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4380  “Про  надання  ПАТ
“КІРОВОГРАДСЬКЕ АТП-13555” дозволу на передачу земельної ділянки
в суборенду по вул. Аерофлотській, 22” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про  надання  ПрАТ  “МІЖНАРОДНА  АКЦІОНЕРНА  АВІАЦІЙНА
КОМПАНІЯ “УРГА” дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по
вул. Короленка, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4319.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято рішення № 4381 “Про надання ПрАТ “МІЖНАРОДНА
АКЦІОНЕРНА АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ “УРГА” дозволу на передачу в
суборенду земельної ділянки по вул. Короленка, 1-а” (додається).

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

“Про  надання  ПрАТ  “ПАЛЯНИЦЯ”  дозволу  на  передачу  в  суборенду
земельної  ділянки по вул. Жовтневої  революції  (біля АЗС “Гефест-Віта”)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4320.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 2,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4382  “Про  надання  ПрАТ  “ПАЛЯНИЦЯ”
дозволу на передачу в суборенду земельної  ділянки по вул.  Жовтневої
революції (біля АЗС “Гефест-Віта”)” (додається).

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

“Про  зміну  Боржакову  Д.В.  та  Боржаковій  Г.В.  цільового  призначення
земельної  ділянки по вул. Валентини Терешкової,  1-а”.  Проект рішення за
реєстраційним № 4389.

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” – 15.

Прийнято  рішення  №  4383  “Про  зміну  Боржакову  Д.В.  та
Боржаковій  Г.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Валентини Терешкової, 1-а” (додається).

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

“Про  зміну  Гут  Ю.В.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по пров. Курінному, 64”. Проект рішення за реєстраційним № 4390.

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

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято  рішення  №  4384  “Про  зміну  Гут  Ю.В.  цільового
призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 64” (додається).

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

“Про  зміну  Драчкову  О.О.  цільового  призначення  земельної  ділянки
по вул. Комарова, 72”. Проект рішення за реєстраційним № 4391.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.

Прийнято рішення  № 4385  “Про  зміну  Драчкову  О.О.  цільового
призначення земельної ділянки по вул. Комарова, 72” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про  зміну  Іваненко  Н.П.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по
вул. Жовтневої революції, 99”. Проект рішення за реєстраційним № 4392.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4386  “Про  зміну  Іваненко  Н.П.  цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Жовтневої  революції,  99”
(додається).

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

“Про зміну Мілющенко Н.М.  цільового призначення земельної  ділянки по
вул. Валентини Терешкової, 76”. Проект рішення за реєстраційним № 4393.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято рішення № 4387 “Про зміну Мілющенко Н.М. цільового
призначення  земельної  ділянки  по  вул.  Валентини  Терешкової,  76”
(додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21.09.2010
№ 3899”. Проект рішення за реєстраційним № 4321.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.
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Прийнято  рішення  №  4388  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  21.09.2010  №  3899”   (є зауваження
юридичного управління) (додаються).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.09.2011
№ 834”. Проект рішення за реєстраційним № 4322.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4389 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 14.09.2011 № 834” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27.10.2011
№ 994”. Проект рішення за реєстраційним № 4323.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4390  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  27.10.2011  №  994”  (є зауваження
юридичного управління) (додаються).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16.10.2012
№ 2062”. Проект рішення за реєстраційним № 4324.

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” – 13.

Прийнято  рішення  №  4391  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  16.10.2012  №  2062”  (є зауваження
юридичного управління) (додаються).

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

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  від  16.10.2012
№ 2066”. Проект рішення за реєстраційним № 4325.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4392 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської від 16.10.2012 № 2066” (є зауваження юридичного
управління) (додаються).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012
№ 2150”. Проект рішення за реєстраційним № 4326.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4393  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  11.12.2012  №  2150”  (є зауваження
юридичного управління) (додаються).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013
№ 2611”. Проект рішення за реєстраційним № 4327.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4394 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2611” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28.10.2014
№ 3560”. Проект рішення за реєстраційним № 4328.

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

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4395  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 28.10.2014 № 3560” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011
№ 705”. Проект рішення за реєстраційним № 4432.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради (додаються).

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з
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урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 16.

Прийнято  рішення  №  4396  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 30.06.2011 № 705” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 26.06.2012
№ 1874”. Проект рішення за реєстраційним № 4433.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради (додаються).

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 43,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14.

Прийнято  рішення  №  4397  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 26.06.2012 № 1874” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 26.06.2012
№ 1880”. Проект рішення за реєстраційним № 4434.

Пидорич  В.О.,  начальник  управління  земельних  відносин  та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
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Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради (додаються).

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4398  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 26.06.2012 № 1880” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 16.10.2012
№ 2066”. Проект рішення за реєстраційним № 4435.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради (додаються).

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4399  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 16.10.2012 № 2066” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного
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“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013
№ 2565”. Проект рішення за реєстраційним № 4436.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 11.

Прийнято  рішення  №  4400  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2565” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013
№ 2600”. Проект рішення за реєстраційним № 4437.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради (додаються).

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

урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4401 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2600” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.11.2014
№ 3704”. Проект рішення за реєстраційним № 4438.
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 12.

Прийнято  рішення  №  4402  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 14.11.2014 № 3704” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06.06.2014
№ 3180”. Проект рішення за реєстраційним № 4241.

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

Результати голосування:
“за” – 44,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.

Прийнято  рішення  №  4403  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 06.06.2014 № 3180” (додається).

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

“Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення
за реєстраційним № 4329.

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

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято  рішення  №  4404  “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.12.2011
№ 1036”. Проект рішення за реєстраційним № 4498.

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

Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 7.

Прийнято  рішення  №  4405  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1036” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2012
№ 1577”. Проект рішення за реєстраційним № 4499.

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

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 9.

Прийнято  рішення  №  4406 “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 24.04.2012 № 1577” (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 № 4500.

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

Даний  проект  рішення  виноситься  із  зауваженнями  юридичного
управління міської ради (додаються).

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  прийняти  даний  проект  рішення  в  цілому  з
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урахуванням  зауважень  юридичного  управління  міської  ради.  Хто  за  дану
пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 46,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4407  “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 16.12.2014
№ 3795”. Проект рішення за реєстраційним № 4501.

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

Результати голосування:
“за” – 45,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4408  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 16.12.2014 № 3795” (додається).

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

“Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення
за реєстраційним № 4502.

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

Результати голосування:
“за” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 10.

Прийнято  рішення  №  4409  “Про  внесення  змін  до  рішень
Кіровоградської міської ради” (додається).
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Табалов С.М., депутат міської ради (заступник голови депутатської
групи “Рідний Кіровоград”):

Я хочу задать вопрос начальнику управления земельных отношений по
проекту решения № 4325 (порядковый номер 197)  “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської від 16.10.2012№ 2066”. Касается земли по
ул. Набережной, 11. Выделена ли там земля в границах строения или они ещё
и арку захватили? Если земля выделена и под аркой, то в конечном итоге эта
арка будет застроена — я не видел документов.

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

Укладений договір оренди із Зубченко О.О. в межах забудови.

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки  по  вул.  В'ячеслава  Чорновола,  19/22”.  Проект  рішення  за
реєстраційним № 4509.

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

Результати голосування:
“за” – 39,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 17.

Прийнято рішення № 4410 “Про надання дозволу на проведення
експертної  грошової  оцінки  земельної  ділянки  по  вул.  В'ячеслава
Чорновола, 19/22” (додається).

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

“Про надання Саєнко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 83/52”. Проект рішення за
реєстраційним № 4510.

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому (заява
депутата Саєнко І.А. щодо участі у голосуванні за даний проект рішення
додається). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 13.
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Прийнято рішення № 4411 “Про надання Саєнко І.А. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Тимірязєва, 83/52” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні колеги! Надійшла пропозиція  повернутись до голосування за

проект  № 4266  “Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах
(земельних  торгах)  по  вул.  Яновського,  157  та  включення  до  Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”.
Хто за те, щоб повернутися до голосування за проект рішення міської ради за
реєстраційним № 4266, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 38,

“проти” – 0,
“утримались” – 2,

“не голосували” – 17,
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Надійшла  пропозиція  повернутись  ще  раз  до  голосування  за  проект

рішення за реєстраційним № 4266  “Про затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права  оренди  на
конкурентних  засадах  (земельних  торгах)  по  вул.  Яновського,  157  та
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні
торги окремим лотом”, не всі депутати встигли проголосувати. Хто за те, щоб
повернутися до голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним
№ 4266, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 42,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 14,
Прийнято.

Марковський І.І.:
Ставлю  на  повторне  голосування  проект  рішення  за  реєстраційним

№ 4266 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах  (земельних
торгах) по вул. Яновського, 157 та включення до Переліку земельної ділянки,
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення  за
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реєстраційним № 4266.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за

дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 41,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 15.

Прийнято  рішення  №  4412  “Про  затвердження  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  продажу  права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Яновського,
157 та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом” (додається).

Марковський І.І.:
Слово надається Гамальчуку Миколі Павловичу.

Гамальчук М.П., депутат міської ради (депутатська група “Рідний
Кіровоград”):

Шановні депутати! Шановний Іван Іванович!
Щойно відбулась сесія Кіровоградської обласної ради. На сесії обласної

ради від 14 липня 2015 року було прийнято рішення “Про внесення змін до
рішення обласної ради від 27 січня 2015 року № 693 “Про обласний бюджет
на 2015 рік”, яким бюджету міста Кіровограда передбачена додаткова дотація
з обласного бюджету. Враховуючи наведене, пропонується внести зміни до
рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про
міський бюджет на 2015 рік”, а саме:

збільшити  загальний  обсяг  доходів  та  видатків  загального  фонду
міського  бюджету  на  +  670,0  тис.  грн  за  рахунок  додаткової  дотації  з
обласного бюджету на виплату заробітної плати працівникам спеціалізованих
медико-санітарних частин.

Збільшення  видатків  загального  фонду  міського  бюджету
(+  670,0  тис.  грн)  пропонується  направити  по  головному  розпоряднику
бюджетних  коштів  —  управлінню  охорони  здоров'я  міської  ради  на
погашення  заборгованості  із  виплати  заробітної  плати  з  нарахуваннями
працівникам державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина
№ 19 Міністерства охорони здоров'я України” м. Кіровограда.

Прошу підтримати і поставити на голосування.

Марковський І.І.:
Пропоную дане питання включити до порядку денного.  Хто за  дану
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пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 51,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.
Прийнято.

Кролевець  А.В.,  депутат  міської  ради  (співголова  депутатської
групи “Відповідальне самоврядування”):

Хіба дана частина знаходиться у нас на балансі? Вона ж взагалі не має
відношення до нашого управління охорони здоров'я. 

Марковський І.І.:
До  сьогоднішнього  дня  заробітну  плату  виплачували  ми  за  рахунок

субвенції  з  держбюджету,  але  цього  разу  її  не  вистачило  і  тому  область
виділила субвенцію аби погасити заборгованість по зарплаті.

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення “Про внесення змін до
рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про
міський  бюджет  на  2015  рік” в  цілому.  Хто  за  дану  пропозицію,  прошу
голосувати.

Результати голосування:
“за” – 55,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  4413  “Про  внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський
бюджет на 2015 рік”” (додається).

Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  загальних  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 надійшов

31 депутатський запит по яким підготовлено 4 проекти рішень міської ради. 
З  них  перший  проект  рішення  по  наданню  матеріальної  допомоги:

це 27 депутатських запитів щодо надання матеріальної допомоги мешканцям
міста, з них колективних – 13. 
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Зачитав депутатські запити депутатів міської ради Голофаєва І.В.
від 03.07.2015 № 1011/6-дз, 1012/6-дз, 1013/6-дз, Зайцева А.М. від 07.07.2015
№  1014/6-дз,  Мамедова  В.З.о.  від  10.07.2015  №  1016/6-дз,  від  13.07.2015
№  1033/6-дз, Шамардіна  О.С.  від  10.07.2015  №  1021/6-дз,  Рибкіна  В.М.
від  10.07.2015  №  1022/6-дз,  1023/6-дз,  Залещик  Л.В.  від  13.07.2015
№  1029/6-дз, 1030/6-дз,  1031/6-дз,  Захарченко  Л.Б.  від  13.07.2015
№ 1039/6-дз,  Єфременка Л.М. від 13.07.2015 № 1041/6-дз  та тринадцять
колективних депутатських запитів депутатів міської  ради від  10.07.2015
№  1015/6-дз-к,  1017/6-дз-к,  1018/6-дз-к,  1019/6-дз-к,  від  13.07.2015
№ 1024/6-дз-к, 1028/6-дз-к, 1032/6-дз-к, 1034/6-дз-к, 1035/6-дз-к, 1036/6-дз-к,
1037/6-дз-к,  1038/6-дз-к,  1040/6-дз-к,  (додаються)  щодо  надання
матеріальної допомоги громадянам міста та підготовлений проект рішення
міської ради.

Лагода К.А., депутат міської ради (депутатська група “Відповідальне
самоврядування”),  оголосив  колективний  депутатський  запит  депутатів
міської  ради  від  14.07.2015  №  1045/6-дз-к  (додається)  щодо  надання
матеріальної допомоги громадянам міста.

Бєлов  В.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  Політичної
партії “УДАР Віталія Кличка”), оголосив колективний депутатський запит
депутатів  міської  ради  від  14.07.2015  №  1042/6-дз-к  (додається)  щодо
надання матеріальної допомоги громадянам міста.

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”),
оголосив  колективний  депутатський  запит  депутатів  міської  ради
від  14.07.2015  №  1043/6-дз-к  (додається)  щодо  надання  матеріальної
допомоги громадянам міста.

Кривий В.Г., депутат міської ради (депутатська група “Відповідальне
самоврядування”), оголосив депутатський запит від 14.07.2015 № 1046/6-дз
(додається) щодо надання матеріальної допомоги громадянам міста.

Захарченко  Л.Б.,  депутат  міської  ради  (фракція  політичної  партії
“Всеукраїнське  об'єднання  “Батьківщина”),  оголосив  колективний
депутатський запит депутатів міської ради від 14.07.2015 № 1044/6-дз-к
(додається) щодо надання матеріальної допомоги громадянам міста.

Марковський І.І.:
Пропоную  підтримати  депутатські  запити,  озвучені  депутатами

Лагодой К.А., Бєловим В.В., Осетровим Г.І., Кривим В.Г., Захарченко Л.Б. та
врахувати їх у озвученому мною проекті рішення. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 54,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято  рішення  №  4414  “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.

Зачитав  колективний  депутатський  запит  депутатів  міської  ради
Краснокутського  О.В.  та  Бабенко  Н.В.  від  10.07.2015  №  1020/6-дз-к
(додається) про поновлення зупинки громадського транспорту

Підготовлено  проект  рішення  з  порушеного  питання,  яким
пропонується:

1. Підтримати  колективний  депутатський  запит  депутатів
Кіровоградської  міської  ради  про  поновлення  зупинки  громадського
транспорту (додається).

2.  Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства
Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та підготувати
інформацію  про  виконання  даного  рішення  депутатам  міської  ради  і
управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  Кіровоградської  міської  ради  з  питань  житлово-комунального
господарства  та  енергозбереження,  заступника  міського  голови  з  питань
діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно  з  розподілом  функціональних
повноважень.

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 9.

Прийнято рішення № 4415 “Про колективний депутатський запит
депутатів Кіровоградської міської ради” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.
Зачитав  депутатський  запит  депутата  міської  ради

Стрижакова А.О. від 13.07.2015 № 1025/6-дз (додається) про прийняття на
баланс в комунальну власність термочаш для квітів.

Підготовлено  проект  рішення  з  порушеного  питання,  яким
пропонується:

1. Підтримати  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської
ради  Стрижакова  А.О.  про  прийняття  на  баланс  в  комунальну  власність
термочаш для квітів.

2.  Управлінню  власності  та  приватизації  комунального  майна
Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та підготувати
інформацію  про  виконання  даного  рішення  депутату  міської  ради
Стрижакову  А.О.  і  управлінню  апарату  Кіровоградської  міської  ради  в
місячний термін.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  Кіровоградської  міської  ради  з  питань  управління  комунальною
власністю та  приватизації,  заступника міського голови з  питань діяльності
виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.

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

Результати голосування:
“за” – 35,

“утримались” – 1,
“проти” – 1,

“не голосували” – 20.
Не прийнято.

Андреєва  Л.М.,  депутат  міської  ради  (член  депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Шановні депутати! Шановний Іване Івановичу!
Я хочу звернутися ще раз по питанню фінансування гемодіалізу  для

хворих міста Кіровограда. На жаль ті кошти (17,0 млн грн), які були виділені
з  обласного  бюджету,  закінчуються.  Із  108  хворих,  що  проходять  діаліз  в
обласній лікарні — 56 жителі міста Кіровограда.  Я подавала депутатський
запит декілька місяців назад, але поки що відповіді не чую і звертаюсь до вас
з  проханням  повторно,  для  того  щоб  ми  якось  вирішили  питання
фінансування проведення гемодіалізу для місцевих жителів. 

Марковський І.І.:
Є  пропозиція  оформити  це  як  депутатський  запит  та  направити  на

опрацювання  комісії з  питань  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту
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населення  та  фінансовому  управлінню.  Це  питання  неможливо  вирішити
прямо  зараз,  воно  потребує  підготовки  і  я  пропоную  розглянути  його  на
наступній сесії.

Андреєва Л.М.:
Але я вже подавала депутатський запит три місяці назад— відповіді

мені так і не надійшло. Якось же треба вирішувати це питання.

Марковський І.І.:
У нас немає проекту рішення, я не можу поставити його сьогодні на

голосування.

Андреєва Л.М.:
Я не кажу що це запит, я звертаюся повторно.

Марковський І.І.:
Я  вас  зрозумів.  Вам  не  потрібен  депутатський  запит,  ви  просите

звернути увагу на ваш депутатський запит, який ви подавали раніше.

Андреєва Л.М.:
Так. Повернутися до нього іще раз.

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного депутатського запиту.

Зачитав  депутатські  запити  депутатів  міської  ради
від  13.07.2015  №  1026/6-дз-к  та  1027/6-дз-к  (додаються)  про  звіт
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Підготовлено  проект  рішення  з  порушеного  питання,  яким
пропонується:

1. Підтримати  два  колективних  депутатських  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради.

2.  Доручити  заступнику  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Васильченку С.С. надати звіт щодо функціонування
відкритих літніх майданчиків та повну інформацію про рішення виконавчого
комітету щодо умов та терміну роботи відкритих літніх майданчиків (пивних
наметів) по місту Кіровограду.

Хто за те, щоб прийняти озвучений проект рішення в цілому, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 36,

“утримались” – 3,
“проти” – 2,

“не голосували” – 15.
Не прийнято.

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты!
На  прошлой  сессии  депутатом  Рыбкиным  В.Н.  был  озвучен

депутатский запрос по поводу аннулирования решения исполкома, которое
было  принято  буквально  недавно  (Про  скасування  рішень  виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради щодо підвищення тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та заборону їх
підвищення).  Зная о том, насколько сейчас это проблематично для жителей
города Кировограда, насколько выросли тарифы и понимая проблемы ЖКХ,
что они вынуждены поднимать эти тарифы, я бы хотел чтобы мы вернулись к
голосованию предыдущей сессии и все вместе приняли решение о том, что
данный вопрос пройдет все комиссии, в  частности комиссию по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения.  Хотелось бы чтоб
мы максимально тщательно подошли к этому вопросу, к примеру, на моём
округе (ул.  Маршала Конева,  23,  корп. 3) поднялись тарифы с 0,98 грн до
1,38 грн (хотя говорилось, что поднимется только на 0,16 грн). Для людей это
достаточно тяжело. Хотел бы, чтобы после рассмотрения на комиссии этот
вопрос был вынесен в сессионный зал. Также нужно чтобы мы все вместе
обратились к Президенту и Премьер-министру Украины касательно тарифной
политики,  которая  сложилась  сейчас  в  нашей  стране.  Обращение  роздано
всем  депутатам.  Нашим  минимальным  долгом  должно  быть  отстаивание
справедливых  тарифов,  которые  люди  могут  потянуть:  экономических,
прозрачных  и  обоснованных.  Я  бы  хотел,  чтобы  вы  поставили  на
голосование, чтобы депутаты городского совета обратились к Президенту и
Премьер-министру Украины.

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

Ми ж по тарифам вже звертались.

Марковський І.І.:
Я хочу прокоментувати. Артем Олегович, ви як завжди запізнюєтесь і

після  того  як  потяг  пішов  ви  вносите  пропозиції.  Депутати  міської  ради
04 червня 2015 року звернулись до Кабінету Міністрів України і направили
рішення про те що, ми просимо знизити тарифи, які встановлені на світло, газ
і  на  воду.  Міська  рада  не  встановлювала  і  не  підвищувала  тарифи  для
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населення.  Ви  внесли  пропозицію  —  я  зобов'язаний  її  поставити  на
голосування, але хай виборці знають, що це не більше ніж піар.

Стрижаков А.О.:
Так  как  не  было  результата  по  предыдущему  решению,  прошу

поставить данный вопрос еще раз на голосование.

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Трохи дивний підхід. Ми тільки що не проголосували за депутатський

запит Андреєвої Л.М., який стосувався здоров'я наших кіровоградців. Ми до
Президента і Прем'єр-міністра вже звертались. Який сенс знову ставити це
питання  на  голосування.  Мені  здається,  краще  було  б  проголосувати  за
депутатський запит Андреєвої Л.М., аби таки вирішити питання гемодіалізу.

Марковський І.І.:
Шановний Сергію Анатолійовичу!
Пояснюю,  я  зобов'язаний  поставити  депутатський  запит  на

голосування. А Лариса Миколаївна погодилась, аби ми  звернули увагу на її
депутатський запит, який був поданий раніше.

Ставлю на голосування депутатський запит Стрижакова А.О. Хто  за
дану пропозицію, прошу голосувати.

Результати голосування:
“за” – 17,

“утримались” – 1,
“проти” – 2,

“не голосували” – 36.
Не прийнято.

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний):
Я бы еще  попросил  вернуться  и  повторно  проголосовать  за  мой

депутатский запрос  о  принятии на  баланс  в  коммунальную собственность
термочаш для цветов.

Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція  повторно проголосувати за  депутатський запит

Стрижакова  А.О.  від  13.07.2015  №  1025/6-дз  про  прийняття  на  баланс  в
комунальну власність термочаш для квітів. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,

“утримались” – 0,
“проти” – 2,

“не голосували” – 28.
Не прийнято.

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

затвердження  ставок  земельного  податку  по  місту  Кіровограду”. Проект
рішення  за реєстраційним  №  4511.  Доповідає  Пидорич  В.О.  – начальник
управління  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища міської ради.

Керуючись  Законом  України  “Про  внесення  змін  до  Податкового
кодексу  України”  та  враховуючи  те,  що  скасовано  акти  постійного
користування земельними ділянками, нам потрібно прийняти сьогодні даний
проект рішення.

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

По даному проекту рішення є пропозиція від профільної та бюджетної
постійних  комісій:  в  пункті  5.2  встановити  ставку  податку  за  земельні
ділянки,  нормативну  грошову  оцінку  яких  проведено,  які  перебувають
у постійному користуванні юридичних осіб (крім державної та комунальної
форми власності) в розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки замість
5  %.  Також  рішенням  комісії  з  питань  регуляторної  політики,
підприємництва,  інвестицій  та зовнішньоекономічної  діяльності
запропоновано не погоджувати даний проект рішення.

Полонський  І.О.,  депутат  міської  ради  (член  депутатської  групи
“Трудовий  актив  Кіровограда”,  голова  комісії  з  питань  регуляторної
політики,  підприємництва,  інвестицій  та зовнішньоекономічної
діяльності):

Уважаемый Иван Иванович, уважаемые депутаты!
В пункте  5.2  сказано,  что  ставка  налога  составляет  5  %.  Я  задавал

вопрос начальнику управления земельных отношений — на основании какого
закона определяется данная ставка, но вразумительного ответа не получил.
Начальник  отдела  землепользования  указала  мне  на  пункт  2  статьи  274
Налогового кодекса Украины, где сказано, что ставка налога устанавливается
в  размере  не  более  12  процентов  от  их  нормативной  денежной  оценки
земельных участков, которые находятся в постоянном пользовании субъектов
хозяйствования  (кроме  государственной  и  коммунальной  формы
собственности). То есть, здесь не сказано, от какой процентной ставки мы
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должны отталкиваться. Не нужно путать налог на землю и налог на аренду.
Если не указана цифра, на которую мы можем опираться, я предлагаю всем
большим  предприятиям,  у  которых  есть  акт  постоянного  пользования,
установить процентную ставку в размере 2 %.

Краснокутський  О.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група
“Рідний Кіровоград”, голова комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку):

Шановний Іване Івановичу, шановні колеги!
Ми теж розглядали дане питання на бюджетній комісії.  Дуже багато

дискутували,  намагались  запропонувати  виважену  цифру.  Вона  виявилась
набагато  нижчою,  ніж  максимальний  розмір,  який  встановлено  нашими
колегами по іншим регіонам. Вважаю, що можна підтримати даний проект
рішення,  але  встановити  процентну  ставку  у  розмірі  3  %.  Також  треба
врахувати, що дія даного рішення почнеться з 2016 року. На жаль держава
разом з децентралізацією постійно відрізує в нас бюджетний “каравай” і ми
повинні розуміти, що у 2016 році, та й зараз теж, ми повинні рахувати кожну
копійку. В тому числі ці гроші, які так необхідні для реалізації соціальних
проектів. Тому моя пропозиція підтримати ставку на рівні 3 %.

Марковський І.І.:
Пропоную надати слово представнику юридичного управління міської

ради.

Татарко  Д.А.,  заступник  начальника управління  –  начальник
відділу представництва інтересів в судах: 

Керуючись  статтею  34  закону  України "Про  засади  державної
регуляторної  політики у  сфері  господарської  діяльності"  та  статтею  65
Регламенту  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання, при
представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта
голова  відповідальної  постійної  комісії  доповідає  висновки  цієї  постійної
комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8
цього Закону, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням
постійної комісії щодо їх врахування. Також хочу повідомити вам про те, що
юридичне управління погодило даний проект рішення.

Полонський І.О.,
На  комиссии по  вопросам регуляторной политики,

предпринимательства,  инвестиций и  внешнеэкономической деятельности
согласованы проект  решения и  экспертное заключение (додається)
относительно регуляторного влияния регуляторного акта — проекта решения
городского совета “Про затвердження ставок  земельного  податку  по  місту
Кіровограду”.  И  все  же  прошу  сказать,  на  основании  какого  закона  мы
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меняем с одного процента на три или на пять.

Пидорич В.О.:
Проект рішення розроблений на підставі Податкового кодексу.

Полонський І.О.:
Назовите статью!

Марковський І.І.:
Шановні колеги! Прошу вашої уваги!
Поясню. До 15 липня 2015 року ми повинні прийняти дане рішення.

Можемо зробити перерву для обговорення, можемо дискутувати зараз в залі,
але  сьогодні  треба все  прояснити.  Потрібен голові  комісії  номер статті  —
назвіть йому номер статті.

Татарко Д.А.:
Це  стаття  34  закону  України "Про  засади  державної  регуляторної

політики у сфері господарської діяльності".

Осетров Г.І., депутат міської ради (депутатська група “За єдність”):
Пропозиція  —  поставити  на  голосування  проект  рішення  з

урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради з питань архітектури,
будівництва та регулювання земельних відносин, з питань бюджету, податків,
фінансів,  планування та соціально-економічного  розвитку,  тобто  процентна
ставка у розмірі 3 %. 

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна):
Шановні колеги! Хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні дійсно

важко виживати всім, в тому числі і підприємствам, які орендують чи мають
державні  акти  на  землю.  Але  сьогодні  практично  на  плечах  мешканців
нашого  міста  лежить  школа,  медичні  заклади  і  так  далі.  Це  питання  теж
стосується жителів міста, а ми говоримо про те, що давайте знизимо ставку з
трьох на два, на нуль. Я закликаю всіх подумати, скільки отримає міський
бюджет,  ми  ж  хочемо  передати  владу  органам  місцевого  самоврядування.
Давайте  наповнювати  міський бюджет.  Моя пропозиція  залишити 5  %,  як
було визначено в проекті.

Бєлов  В.В.,  депутат  міської  ради  (депутатська  група  Політичної
партії “УДАР Віталія Кличка”): 

Давайте сначала примем проект решения за основу.

Марковський І.І.:
Пропоную  взяти  даний  проект  рішення  за  основу.  Хто  за  дану

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 1,

“не голосували” – 3.
Прийнято.

Марковський І.І.:
У нас було дві пропозиції — 3 % і 5 %. Ставлю по черзі надходження.

Спочатку була пропозиція встановити ставку податку в розмірі  5 %, тобто
залишити так, як було в проекті  рішення. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 13,

“утримались” – 7,
“проти” – 5,

“не голосували” – 31.
Не прийнято.

Марковський І.І.:
Ставлю на голосування другу пропозицію встановити ставку податку в

розмірі 3 %. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування:
“за” – 40,

“утримались” – 4,
“проти” – 2,

“не голосували” – 10.

Прийнято рішення № 4416 “Про затвердження ставок земельного
податку по місту Кіровограду” (додається).

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

“Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  11  грудня  2012  року  №  2099”.  Повторний  розгляд  (підстава:
розпорядження секретаря Кіровоградської міської ради від 07.07.2015 № 72).
Доповідає  Мороз  О.О.  – начальник  управління  власності  та  приватизації
комунального майна міської ради. Якщо є запитання, будь ласка.

Ніколаєнко  В.Г.,  депутат  міської  ради  (член  депутатської  групи
“Трудовий актив Кіровограда”):

Я  так  розумію,  що  по  даному  питанню  вами  накладено  вето  і  ми
повинні його подолати. Поясніть, будь ласка. 
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Марковський І.І.:
З цього приводу доповість Мороз О.О., начальник управління власності

та приватизації комунального майна міської ради.

Мороз  О.О.,  начальник  управління  власності  та  приватизації
комунального майна міської ради:

На  прошлом  заседании  было  принято  решение  с  техническими
ошибками, поэтому мы обратились к Ивану Ивановичу, чтобы он наложил
вето. Наше управление подготовило новый проект решения, но по процедуре
мы  обязаны  вынести  на  сессию  предыдущее  решение,  чтобы  вето  было
преодолено.

Представник  юридичного  управління  підтвердив  правильність
процедури подолання вето.

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

дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:

“за” – 11,
“утримались” – 3,

“проти” – 3,
“не голосували” – 38.

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

внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  11  грудня
2012 року № 2099”.  Проект рішення за  реєстраційним № 4513.  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” – 47,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 8.

Прийнято  рішення  №  4417  “Про внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  11  грудня  2012  року  №  2099”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо  до  розгляду  наступного  питання  порядку  денного

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської  ради від 27 січня
2015  року  №  3936  “Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-
комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”.
Проект  рішення  за  реєстраційним  №  4512  (доопрацьований).  Доповідає
Хачатурян  О.С.  – начальник  Головного  управління  житлово-комунального
господарства міської ради.

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

Результати голосування:
“за” – 52,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 3.

Прийнято рішення № 4418 “Про внесення змін та доповнення до
рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  27  січня  2015  року  № 3936
,,Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-комунального
господарства  та  благоустрою  міста  Кіровограда  на  2015  рік”  та
перерозподіл видатків бюджету розвитку” (додається).

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

надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста  Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 4514. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.

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

Даний проект рішення виноситься із змінами. 
Змінюється  сума,  виділена  для  Онойченко  О.А.  з  “1  400,00  грн”  

на “5 900,00 грн” і  у зв'язку з  цим змінюється загальна сума матеріальної
допомоги з “129 000,00 грн” на “133 500,00 грн”.

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

змінами,  які  озвучила  начальник  відділу  соціальної  підтримки  населення
міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 5.

Прийнято  рішення  №  4419  “Про  надання  одноразової  грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).

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

“Про затвердження ТОВ “САЛЮТ” технічної  документації  із  землеустрою
щодо  поділу  та  об'єднання  земельної  ділянки  між  пров.  Курінним  та
СТ “АГРАРНИК”. Проект рішення за реєстраційним № 4549.

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

Результати голосування:
“за” – 53,

“утримались” – 0,
“проти” – 0,

“не голосували” – 2.

Прийнято  рішення  №  4420  “Про  затвердження  ТОВ  “САЛЮТ”
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та  об'єднання
земельної ділянки між пров. Курінним та СТ “АГРАРНИК” (додається).

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04 червня
2015 року № 4118 “Про організацію підготовки та проведення громадських
слухань, громадського опитування щодо перейменування міста Кіровограда”. 

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

Результати голосування:
“за” – 48,

“утримались” – 1,
“проти” – 0,

“не голосували” – 6.

Прийнято  рішення  №  4421  “Про внесення  змін  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради  від  04  червня  2015  року  №  4118  “Про
організацію  підготовки  та  проведення  громадських  слухань,
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громадського  опитування  щодо  перейменування  міста  Кіровограда”
(додається).

Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Всі питання, включені до  порядку денного  сорок дев'ятої сесії міської

ради, розглянуті.
Дякую за роботу.
Сорок  дев'ята сесія  Кіровоградської  міської  ради  шостого  скликання

оголошується закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Секретар міської ради І.Марковський


