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П Р О Т О К О Л  №  8 

четвертого засідання другої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 30 березня 2016 року м. Кіровоград 

 

Четверте засідання другої сесії міської ради сьомого скликання веде 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П. надав слово представникам громади селища Нового 

стосовно проблем, жителям гуртожитку по вул. Металургів, 21, які 

звернулися до депутатів міської ради з проханням посприяти у вирішенні 

питання щодо передачі на баланс селища Нового даного будинку. 

 

Райкович А.П. пояснив присутнім, що питання стосовно передачі на 

баланс селища Нового гуртожитку по вул. Металургів, 21 буде вивчено та 

врегульовано у законний спосіб.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На четверте засідання другої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 28 депутатів, що становить більше половини складу міської 

ради. Кворум, необхідний для проведення засідання сесії, є. Розпочинаємо 

роботу четвертого засідання другої сесії міської ради. 

 

Шановні депутати! 

В роботі четвертого засідання другої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Кіровської (Фортечної) 

районної у м. Кіровограді ради; 
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Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної 

у м. Кіровограді ради; 

Соломонов Мушег Гургенович ‒ заступник керівника Кіровоградської 

місцевої прокуратури. 

 

Шановні колеги! 

Пропоную заслухати повідомлення про зміни у складі депутатської 

групи та про створення депутатських фракцій в Кіровоградській міській раді 

сьомого скликання. 

 

Зачитав повідомлення про вихід депутатів із депутатської групи 

‟Європейський вибір” (додається) та про створення у міський раді 

депутатських фракцій: Радикальної Партії Олега Ляшка, ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”, політичної партії ‟Рідне місто”, ВО ‟Свобода”, та 

частково повідомлення ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП” (додаються).  

 

Шановні депутати! 

На першому засіданні другої сесії міської ради було обрано робочі органи 

сесії: 

до складу робочої президії обрано голову постійної комісії міської ради 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів Бєжана Михайла Михайловича; 

головою секретаріату обрано депутата Яремчук Валентину Сергіївну. 

Президія та секретаріат – в повному складі. 

Валентина Сергіївна працює на своєму робочому місці. 

 

Шановні колеги! 

На розгляд сьогоднішнього засідання сесії пропонується винести 

питання щодо регулювання земельних відносин, які ми не встигли розглянути,  

це питання проекту порядку денного за порядковими № 50-161, за 

виключенням питань № 64, 98, 103, 114, 115, 116, 282. Перед розглядом 

зазначених питань пропонується включити до проекту порядку денного 

питання: 

Про депутатські запити депутатів міської ради; 

Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради; 

Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда. 

Питання щодо затвердження складу комісії з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кіровограда є дуже актуальним. Вже зібралося близько трьохсот заяв, 

погоджених депутатами міської ради, але кошти не видаються у зв’язку з тим, 

що не затверджений склад комісії. 



3 
 

Немає заперечень щодо запропонованого порядку денного засідання? 

Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний четвертого 

засідання другої сесії міської ради в цілому, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 185 “Про затвердження порядку денного 

четвертого засідання другої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше 

питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. Доповідає 

Бойко С.В. ‒ секретар міської ради.  

Надаю йому слово. 

 

Бойко С.В., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

Надійшов один депутатський запит від депутата міської ради 

Калапи С.Г.  

 

Зачитав депутатський запит депутата міської ради Калапи С.Г. 

від 30.03.2016 № 97/7-дз (додається) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканці міста та проект рішення. 

 

Депутати повідомили мені, що мають також озвучити депутатські запити 

щодо надання матеріальної допомоги, тому пропоную взяти озвучений мною 

проект рішення за основу. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція взяти проект рішення, озвучений секретарем 

міської ради Бойком С.В., за основу. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу озвучити депутатські запити, якщо такі є. 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), оголосила депутатський запит 

від 30.03.2016 № 100/7-дз та три колективні депутатські запити 

від 30.03.2016 № 98/7-дз-к, 99/7-дз-к, 101/7-дз-к (додаються) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную підтримати депутатські запити, озвучені депутатом 

Яремчук В.С. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити? Немає.  

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення в цілому з урахуванням 

депутатських запитів, озвучених депутатом Яремчук В.С. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 186 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект 

рішення без реєстраційного номера. З даного питання доповім я. 
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Шановні депутати! 

Даний проект рішення підготовлений на підставі заяв депутатів міської 

ради Бойка С.В. та Товстогана Б.С. 

Пропонується, керуючись статтями 141, 144, 146 Конституції України,               

статтями 26, 47, 59 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтями 20, 28 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад”, статтею 

5 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання, враховуючи 

рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2016 № 182 ‟Про обрання 

секретаря Кіровоградської міської ради сьомого скликання” та розглянувши 

заяви депутатів міської ради Бойка С.В. та Товстогана Б.С., внести зміни до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року № 30 ‟Про 

затвердження складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”, а саме: 

вивести депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання Бойка 

Сергія Вікторовича зі складу постійної комісії Кіровоградської міської ради з 

питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та 

молодіжної політики у зв’язку із обранням його на посаду секретаря 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання; 

вивести депутата Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Товстогана Богдана Сергійовича зі складу постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності та обрати до складу постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку. 

Є зауваження, пропозиції щодо озвученого проекту рішення? 

 

Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Я так зрозумів, що зміни вносяться до складу постійної комісії у зв’язку 

з обранням депутата Бойка С.В. секретарем міської ради. Але даним проектом 

рішення пропонується внести зміни і до іншої постійної комісії.   

 

Райкович А.П.: 

Пропонується вивести депутата Бойка С.В. зі складу постійної комісії 

міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики у зв’язку із обранням його на посаду секретаря 

міської ради. 

Депутат Товстоган Б.С. написав заяву щодо обрання його до складу 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
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планування та соціально-економічного розвитку замість депутата 

Згривця Ф.І., який вчора склав свої депутатські повноваження. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Коли буде вирішуватися питання щодо депутатів Смірнова В.О. та 

Згривця Ф.І.? 

 

Райкович А.П.: 

Депутат Згривець Ф.І. вчора склав свої депутатські повноваження. 

Стосовно депутата Смірнова В.О. питання буде вирішуватися тоді, коли він 

напише заяву.  

 

Ларін А.С.: 

Чи будуть вирішуватися питання щодо депутатів Шутки В.В. та 

Линченка М.Д.? 

 

Райкович А.П.: 

Обов’язково.  

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 6, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 187 “Про зміни в складі постійних комісій 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання одноразової 

адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда”. Проект рішення 

без реєстраційного номера. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Пропонується затвердити наступний склад комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста: 
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голова комісії 

Дрига Вадим Вікторович - депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

заступник голови комісії 

Вовк Юлія Миколаївна - начальник відділу соціальної підтримки 

населення Кіровоградської міської ради 

секретар комісії 

Ахметова Олена Анатоліївна - головний спеціаліст відділу соціальної 

підтримки населення Кіровоградської 

міської ради 

члени комісії: 

Волкожа Тетяна Петрівна 

 

- депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

Гамальчук Микола Павлович 

 

- депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

Ганжук Олена Миколаївна - завідувач сектора соціального захисту та 

енергоносіїв відділу доходів, фінансів 

галузей виробничої сфери та соціального 

захисту фінансового управління 

Кіровоградської міської ради 

Гончаренко Оксана Павлівна - головний спеціаліст відділу організаційно-

методичного забезпечення управління 

апарату Кіровоградської міської ради  

Гончаренко Олена Миколаївна 

 

- голова міської організації Товариства 

Червоного Хреста України 

(за згодою) 

Горбовський Сергій 

Володимирович 

- депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

Демішонкова Ірина Валентинівна - заступник начальника управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету Ленінської районної у місті 

Кіровограді ради 

Демченко Михайло Іванович - депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

Діденко Людмила Іванівна - начальник відділу з питань обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни та праці 

управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Кіровської районної у 

місті Кіровограді ради 
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Дорошенко Віктор Миколайович - голова Кіровоградської міської ради 

багатодітних сімей та дітей-сиріт (за згодою) 

Зуєв Володимир Савелійович 

 

- голова Кіровоградської міської організації 

ветеранів України (за згодою) 

Капітонов Сергій Іванович 

 

- депутат Кіровоградської міської ради 

(за згодою) 

Кудрик Лариса Мирославівна - заступник начальника управління охорони 

здоров’я Кіровоградської міської ради 

 

Муравйов Володимир 

Миколайович 

- керівник громадської організації “Народна 

Самооборона Кіровограда” 

Ніжнікова Анна Олександрівна - депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

Пономарьова Оксана Миколаївна - начальник відділу по роботі зі зверненнями 

громадян Кіровоградської міської ради  

Постолатій Артем Сергійович - заступник голови Ленінської районної у 

місті Кіровограді ради 

Терзов Дмитро Семенович - депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

Яремчук Валентина Сергіївна - депутат Кіровоградської міської ради  

(за згодою) 

Є запитання, пропозиції щодо даного проекту рішення? 

 

Горбовський С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП”): 

Пропоную включити до складу комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда 

голову Кіровської (Фортечної) районної у місті Кіровограді ради Кришка О.В. 

(за згодою).  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

доповненням, яке озвучив депутат Горбовський С.В. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 188 “Про затвердження складу комісії з 

розгляду  питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кіровограда” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. Доповідає з цих питань Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Перше питання ‒ “Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 157.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 189 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проект рішення за реєстраційним № 158. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 190 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Аколішнову В.Л. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Яновського (біля будинку№ 54)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 159.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 191 “Про передачу Аколішнову В.Л. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля 

будинку№ 54)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дануці С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 160.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 192 “Про передачу Дануці С.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Глиняній (перед домоволодінням 

№ 15)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

пров. Нестерова (біля будинку№ 14)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 161.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 193 “Про передачу Жабіну В.В. безоплатно у 

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

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу гаражному кооперативу ‟Фортеця” безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Соборній (50 років Жовтня), 7-в”. Проект рішення 

за реєстраційним № 162. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 194 “Про передачу гаражному кооперативу 

‟Фортеця” безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Соборній 

(50 років Жовтня), 7-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу КДПУ імені Володимира Винниченка у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 35 та 37”. Проект рішення за 

реєстраційним № 163.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 195 “Про передачу КДПУ імені Володимира 

Винниченка у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Полтавській, 35 та 37” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу КДПУ імені Володимира Винниченка у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 1”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 164.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 196 “Про передачу КДПУ імені Володимира 

Винниченка у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 1” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Водоп’янова, 60”. Проект рішення за 

реєстраційним № 165.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 197 “Про передачу відділу культури і туризму 

Кіровоградської міської ради у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Водоп’янова, 60” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 166.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 198 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у спільну сумісну власність громадянам”. Проект рішення 

за реєстраційним № 167.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 199 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у спільну 

сумісну власність громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Барбуну О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Байкальській, 107-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 168.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 200 “Про надання Барбуну О.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Байкальській, 107-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бініденку Д.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Береговій, 35”. Проект рішення за 

реєстраційним № 169. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується учасника АТО. Вчора ми пропустили 

його.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 201 “Про надання Бініденку Д.Д. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Береговій, 35” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ФОП Ляшенко О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-и”. Проект 

рішення за реєстраційним № 171. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 202 “Про надання ФОП Ляшенко О.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 16-и” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Сорокіну Д.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106”. Проект 

рішення за реєстраційним № 173. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟15 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 203 “Про надання Сорокіну Д.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева, 106” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 86”. Проект 

рішення за реєстраційним № 174.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція замінити номер будинку 

‟86” на ‟68” у зв’язку з тим, що заявником допущена помилка при написанні 

заяви. Подані документи щодо земельної ділянки оформлені за адресою: 

вул. Богдана Хмельницького, 68. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами, озвученими начальником управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 204 “Про надання Чорнолісу В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Богдана Хмельницького, 68” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградській обласній організації Союзу юристів України дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Єгорова, 18”. Проект рішення за реєстраційним № 175.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 205 “Про надання Кіровоградській обласній 

організації Союзу юристів України дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова, 18” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОСББ ‟Сосновий бор” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Варшавській, 94”. Проект рішення 

за реєстраційним № 176.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 206 “Про надання ОСББ ‟Сосновий бор” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Варшавській, 94” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟НЕГОЦИАНТ” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

просп. Інженерів, 15-а”. Проект рішення за реєстраційним № 177. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 207 “Про надання ПП ‟НЕГОЦИАНТ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по просп. Інженерів, 15-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Обласному об’єднанню церков Євангельських християн-баптистів 

(ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Архітектора 

Паученка (Леніна), 166-а”. Проект рішення за реєстраційним № 178.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 208 “Про надання Обласному об’єднанню 

церков Євангельських християн-баптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської 

області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка (Леніна), 166-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 179.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 209 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання громадянам дозволів на розроблення технічної документації із 

землеустрою в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним № 180.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 210 “Про надання громадянам дозволів на 

розроблення технічної документації із землеустрою в садових 

товариствах” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам для подальшої передачі безоплатно у спільну сумісну власність”. 

Проект рішення за реєстраційним № 181. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція юридичного управління 

міської ради виключити пункт 11, тому що він стосується багатоквартирного 

житлового будинку. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції юридичного управління міської ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 211 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам для подальшої 

передачі безоплатно у спільну сумісну власність” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок по м. Кіровограду”. 

Проект рішення за реєстраційним № 182.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельних ділянок ‟25 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 212 “Про надання ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок по м. Кіровограду” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання ТОВ ‟ГРАНЕКС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Новозаводській, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 183.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 213 “Про надання ТОВ ‟ГРАНЕКС” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Новозаводській, 2-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Кіровоградське видавництво” КП ДАК ‟Укрвидавполіграфія” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по просп. Промисловому, 2”. Проект 

рішення за реєстраційним № 184. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 
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відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 214 “Про надання ПрАТ ‟Кіровоградське 

видавництво” КП ДАК ‟Укрвидавполіграфія” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 2” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Євгена Тельнова (просп. Правди), 4-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 185. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 215 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова 

(просп. Правди), 4-а” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Віктора Чміленка, 63”. Проект рішення за реєстраційним № 186.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 216 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 63” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

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. Юрія Краснокутського (Куйбишева, біля будинку № 5) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 191.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 217 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Юрія Краснокутського 

(Куйбишева, біля будинку № 5) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Булгару Д.П. в оренду земельної ділянки по вул. Героїв України 

(Героїв Сталінграда), 6/13”. Проект рішення за реєстраційним № 192.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 218 “Про передачу Булгару Д.П. в оренду 

земельної ділянки по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 6/13” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Гадомській Г.М. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева (у дворі житлового будинку № 92)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 193.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування за 

проект рішення за реєстраційним № 193. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проект рішення за реєстраційним № 193 

“Про передачу Гадомській Г.М. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева (у дворі житлового будинку № 92)” в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 219 “Про передачу Гадомській Г.М. 

в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (у дворі 

житлового будинку№ 92)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Соколову С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 106-в”. Проект рішення за реєстраційним № 194.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 220 “Про передачу Соколову С.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ 

ТОВАРИСТВУ ‟ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по 

вул. В'ячеслава Чорновола (біля будинку№ 1-г)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 195.     
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Капітонов С.І., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Європейський вибір”): 

Шановні депутати! 

Шановний головуючий! 

Як член постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища хочу проінформувати депутатів, що 

теоретично даним проектом рішення передбачається затвердити цільове 

призначення земельної ділянки ‒ для створення озеленених територій 

загального користування. Фактично ж це є розширенням меж церкви 

Московського Патріархату. Пропонується на 49 років добровільно віддати 

землю цій церкві в той час, коли наша країна фактично знаходиться у стані 

війни з Росією.  

Також хочу зауважити, що цю землю спочатку огородили парканом 

(здійснили захват землі) і тільки зараз хочуть взяти в оренду.  

Прошу депутатів не підтримувати даний проект рішення. Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Сергію Івановичу! 

РЕГІОНАЛЬНЕ ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 

‟ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” є власником церкви. Московський патріархат 

тільки використовує цю церкву і не є власником.  

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Профільна комісія погодила це питання? 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Це питання погоджено. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

4 0 3 0 7 

“НАШ КРАЙ” 4 0 0 0 4 

‟Всеукраїнське об’єднання  

‟Батьківщина” 

0 0 0 4 4 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 1 0 0 2 3 

“Європейський вибір” 1 3 2 0 6 

Позафракційні 4 0 0 0 4 

 

Табалов А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Я не буду лобіювати інтереси ніяких релігійних конфесій. Це не 

релігійне питання. Я так розумію, що там облаштовано огорожу. 

 

Райкович А.П.: 

Там дійсно є сквер.  

 

Табалов А.О.: 

Якщо ми дійсно хочемо, щоб це товариство сплачувало кошти за землю, 

то повинні підтримати даний проект рішення. Все одно цю землю ніхто не 

забере. 

 

Райкович А.П.: 

І саме головне. В цьому році у Константинополі буде проходити Собор. 

В разі прийняття рішення про створення єдиної Всеукраїнської Помісної 

Православної Церкви, це питання автоматично буде врегульовано.  

Надходять слушні пропозиції.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Профільна комісія відклала розгляд цього питання для з’ясування його 

спрямованості. Я підтримую депутата Табалова А.О. Це питання не є 

релігійним. Ми також з’ясовували, чи має воно відношення до готелю, який 

побудовано поруч. Питання не стосується готелю. 
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Райкович А.П.: 

Ні. Там старі дерева. Також висаджені ялинки. 

Є пропозиція повернутися до голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 195. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

5 0 2 0 7 

“НАШ КРАЙ” 4 0 0 0 4 

‟Всеукраїнське об’єднання  

‟Батьківщина” 

3 0 0 1 4 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 3 0 0 0 3 

“Європейський вибір” 1 3 2 0 6 

Позафракційні 4 0 0 0 4 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Давайте ще раз проголосуємо за даний проект рішення. У цьому питанні 

немає нічого поганого. Це окраса міста. Чому не дати можливість людям 

зробити все в законний спосіб.  

Це питання стосується естетичного вигляду нашого міста. Не так багато 

таких об’єктів.   

 

Депутати запропонували повернутися до голосування за проект 

рішення за реєстраційним № 195.  

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція повернутися до голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 195. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПАТ ‟Науково-виробниче підприємство ‟Радій” в оренду земельної 

ділянки по вул. Шатила, 10”. Проект рішення за реєстраційним № 196.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 221 “Про передачу ПАТ ‟Науково-виробниче 

підприємство ‟Радій” в оренду земельної ділянки по вул. Шатила, 10” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Кіровоградський міський Палац культури” в оренду земельної 

ділянки по вул. Віктора Чміленка, 53/35”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 197.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 222 “Про передачу ТОВ ‟Кіровоградський 

міський Палац культури” в оренду земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 53/35” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” в оренду земельної ділянки по 

вул. Волкова, 17”. Проект рішення за реєстраційним № 198.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

щодо неправильності процедури оформлення земельної ділянки, тому є 

пропозиція відправити даний проект рішення на доопрацювання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відправити даний проект рішення на 

доопрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПП ‟Черн-транс” в оренду земельної ділянки по 

вул. Промисловій, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 199.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 223 “Про передачу ПП ‟Черн-транс” в оренду 

земельної ділянки по вул. Промисловій, 2-а” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення договорів оренди земельних ділянок по м. Кіровограду”. Проект 

рішення за реєстраційним № 200.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 224 “Про припинення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кіровограду” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Кравченку П.Р. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка (у дворі житлового будинку № 96-б)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 202.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 225 “Про поновлення Кравченку П.Р. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (у дворі 

житлового будинку № 96-б)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Левченко В.А. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (біля муніципального ринку)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 203.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 226 “Про поновлення Левченко В.А. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля муніципального 

ринку)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Сідельнікову О.О. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Автолюбителів, 8-б”. Проект рішення за реєстраційним № 205.     
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 227 “Про поновлення Сідельнікову О.О. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 8-б” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Яремчук Н.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Соборній (50 років Жовтня, біля будинку № 4)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 206.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟15 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 
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навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 228 “Про поновлення Яремчук Н.В. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Соборній (50 років Жовтня, біля 

будинку№ 4)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА ‟БОГДАН” договору оренди 

земельної ділянки по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 6-а ”. Проект 

рішення за реєстраційним № 207.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟5 років”, розмір орендної 

плати ‟3 %” замінити на ‟6 %”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 229 “Про поновлення 

ТОВ ‟АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА ‟БОГДАН” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 6-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній (біля будинку№ 34/32)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 208.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

До цього питання необхідно підійти виважено. Це тягова 

трансформаторна підстанція для того, щоб розвантажити 

електронавантаження центральної частини міста. Можливо, доцільно було б 

залишити строки оренди без змін?  

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому згідно із 

поданою заявою. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 230 “Про поновлення 

ПАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній (біля будинку№ 34/32)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Короленка (біля аптеки)”. Проект рішення за реєстраційним № 209.     
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 231 “Про поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Короленка (біля аптеки)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 05.06.2012 

№ 1786”. Проект рішення за реєстраційним № 210.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

про те, що зазначене рішення втратило чинність у зв’язку із невиконанням 

вимог, викладених у пункті 71, а саме не було укладено договір оренди 

земельної ділянки протягом шести місяців з дати прийняття рішення. Є 

пропозиція відмовити заявнику у зв’язку з тим, що зазначене рішення втратило 

чинність. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відмовити у внесенні змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 05.06.2012 № 1786 ‟Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок ПАТ ‟Кіровоградобленерго” в частині 
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продовження терміну укладання договорів оренди. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 232 “Про відмову у внесенні змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 05.06.2012 № 1786” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

реєстраційним № 211.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 233 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 218.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 234 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 219.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 235 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Селище Миру, 3”. Проект рішення за 

реєстраційним № 220.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 236 “Про надання Барановій А.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Селище Миру, 3” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 64”. Проект 

рішення за реєстраційним № 221.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 237 “Про надання Зборовській Л.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 64” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Роздольському В.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Районній, 1-в”. Проект рішення за 

реєстраційним № 223.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 238 “Про надання Роздольському В.Ю. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Районній, 1-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Філатова, 8/74”. Проект рішення за 

реєстраційним № 224.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 239 “Про надання Спринчану А.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Філатова, 8/74” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Інвестиційно-фінансова група ‟Центр” дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. Кіровограду”. 

Проект рішення за реєстраційним № 225.    

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 240 “Про надання ТОВ ‟Інвестиційно-

фінансова група ‟Центр” дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок по м. Кіровограду” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟Креативна кухня 2” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Декабристів, 7/17”. 

Проект рішення за реєстраційним № 226.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟10 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

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 № 228.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 241 “Про відмову у наданні дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

місту Кіровограду” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову Сошнікову О.Г. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля 

будинку № 26)”. Проект рішення за реєстраційним № 229.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 242 “Про відмову Сошнікову О.Г. у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 230.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 243 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 231.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 244 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою 

громадянам для подальшого надання безоплатно у спільну сумісну власність”. 

Проект рішення за реєстраційним № 232. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 245 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою громадянам для подальшого 

надання безоплатно у спільну сумісну власність” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПФ ‟ПЕТРОЛІУМ-СЕРВІС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 11-а”. Проект рішення за реєстраційним № 233.     
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟15 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 246 “Про надання ПФ ‟ПЕТРОЛІУМ-

СЕРВІС” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

просп. Інженерів, 11-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 237.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 247 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 238.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 248 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 239.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 249 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 240.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 250 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

вул. Енергетиків”. Проект рішення за реєстраційним № 241.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 251 “Про передачу Мукашову В.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Енергетиків” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Останньому Г.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Марії Заньковецької, 10”. Проект рішення за реєстраційним № 242.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 252 “Про передачу Останньому Г.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Марії 

Заньковецької, 10” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-в”. Проект 

рішення за реєстраційним № 243.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 253 “Про передачу Рижко О.С., Жикул В.І., 

Бойко Т.В., Мартишевській К.В., Бурко Л.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сушко С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Петра 

Чубинського, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 244.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 254 “Про передачу Сушко С.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Петра Чубинського, 3” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ткачу Ю.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана 

Сірка, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 245.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 255 “Про передачу Ткачу Ю.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 12” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу управлінню Державної пенітенціарної служби України в 

Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 246.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж ФОП Качаненко Н.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Олександрійській, 87”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 247.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища внести зміни до 

пункту 5 даного проекту рішення, а саме замінити термін щодо сплати коштів 

‟протягом п’яти років” на ‟протягом трьох років”. 
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Є пропозиція встановити термін щодо сплати коштів ‟протягом одного 

року”, тому що надалі ми не надаємо розстрочки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції депутата Яремчук В.С. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 256 “Про продаж ФОП Качаненко Н.В. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. Олександрійській, 87” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Тісен В.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Євгена Тельнова (просп. Правди), 8-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 248.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж приватному науково-виробничому малому підприємству фірмі 

‟ІНКОПМАРК” земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. В'ячеслава Чорновола, 19/22”. Проект рішення за реєстраційним № 249.     
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Капітонов С.І., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Європейський вибір”): 

Озвучте, будь ласка, висновок профільної постійної комісії. На скільки 

мені відомо, комісія не погодила даний проект рішення. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Я зараз не готовий відповісти на це запитання. Щодо даного проекту 

рішення не було зауважень.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

У комісії не було зауважень.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Є доцільність проголосувати за даний проект рішення. Це надасть 

можливість земельну ділянку використати за призначенням та впроваджувати 

інвестиційний проект.  

 

Бєлов В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП”): 

Раніше на цю земельну ділянку було видано державний акт. 

Підприємство сплачувало земельний податок в розмірі 1 %. Станом на 

сьогодні є бажання викупити цю земельну ділянку. Таким чином за рахунок 

викупу земельної ділянки буде наповнений міський бюджет та будуть 

сплачуватися кошти в розмірі 3 %. Бюджет буде мати лише дохід.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 257 “Про продаж приватному науково-

виробничому малому підприємству фірмі ‟ІНКОПМАРК” земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. В'ячеслава 

Чорновола, 19/22” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 250.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟49 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 258 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сердюку М.А. та Дмітрієнко М.С. в оренду земельної ділянки 

по вул. Леваневського, 2-г”. Проект рішення за реєстраційним № 252. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є зауваження юридичного управління 

щодо неправильності оформлення земельної ділянки. Є пропозиція відправити 

даний проект рішення на доопрацювання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відправити даний проект рішення на 

доопрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу ПАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по 

пров. Цеховому”. Проект рішення за реєстраційним № 253.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 259 “Про передачу ПАТ 

‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по пров. Цеховому” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Міжнародна акціонерна авіаційна компанія ‟УРГА” в оренду 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 254.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 260 “Про передачу ПрАТ ‟Міжнародна 

акціонерна авіаційна компанія ‟УРГА” в оренду земельної ділянки по 

вул. Добровольського, 1” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Міжнародна акціонерна авіаційна компанія ‟УРГА” в оренду 

земельної ділянки по вул. Короленка, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 255.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 261 “Про передачу ПрАТ ‟Міжнародна 

акціонерна авіаційна компанія ‟УРГА” в оренду земельної ділянки по 

вул. Короленка, 1-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Згідно зі статтею 30 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання я маю оголосити перерву.  

Які є пропозиції? 

Надходять пропозиції від депутатів продовжити роботу. 

Ставлю на голосування пропозицію продовжити роботу засідання сесії. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Продовжуємо роботу. Наступне питання порядку денного ‒ “Про 

передачу ПрАТ ‟Міжнародна акціонерна авіаційна компанія ‟УРГА” в оренду 

земельної ділянки по вул. Короленка, 1-є”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 256.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 262 “Про передачу ПрАТ ‟Міжнародна 

акціонерна авіаційна компанія ‟УРГА” в оренду земельної ділянки по 

вул. Короленка, 1-є” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Верещаку В.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Яновського, 155”. Проект рішення за реєстраційним № 258.     

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟15 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 



56 
 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева, 92-а”. Проект рішення за реєстраційним № 259.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 263 “Про поновлення Добрянському І.А. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 92-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Єліну А.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля ринку ‟ПРЕСТИЖ”)”. Проект рішення за реєстраційним № 260. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟5 років”. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 264 “Про поновлення Єліну А.О. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля ринку 

‟ПРЕСТИЖ”)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Журенко Т.О. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля муніципального ринку)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 261. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟1 рік”. 

 

Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Це просто змінюється строк оренди чи поновлюється договір? 

 

Владов Р.П.: 

Поновлюється на один рік. 

 

Рокожиця О.Л.: 

Прошу перенести розгляд даного проекту рішення. Як депутат на 

вказаному виборчому окрузі я хочу більш детально розібратися у цьому 

питанні.  
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Прошу повторно відправити даний проект рішення на розгляд 

профільної постійної комісії. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат  міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Я підтримую пропозицію депутата Рокожиці О.Л. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Рокожиці О.Л. зняти з розгляду даний 

проект рішення, відправити його на опрацювання в комісію та розглянути на 

наступній сесії міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 16-в”. Проект рішення за реєстраційним № 262.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Омесю М.С. та Омесь О.І. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Шульгиних, 21”. Проект рішення за реєстраційним № 263. 

 

 

 

 



59 
 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 265 “Про поновлення Омесю М.С. та 

Омесь О.І. договору оренди земельної ділянки по вул. Шульгиних, 21” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Короні Л.П. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Гоголя, 95/46”. Проект рішення за реєстраційним № 264. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟15 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 266 “Про поновлення Короні Л.П. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Гоголя, 95/46” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Матюшенку С.Б. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Ялтинській (біля зупинки міського транспорту ‟Онкодиспансер”)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 265.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 267 “Про поновлення Матюшенку С.Б. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Ялтинській (біля зупинки 

міського транспорту ‟Онкодиспансер”)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Самойловій Н.О. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Гагаріна, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 266. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 
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Артюх О.І., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Андрію Павловичу! 

Я хотів би, щоб депутати, стосовно виборчих округів яких 

розглядаються питання на засіданні профільної комісії, знали про що іде мова. 

Можливо, щоб вони ставили свою візу. Прошу розглянути мою пропозицію. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат  міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Справа в тому, що проекти рішень ми доводимо до всіх. Будь ласка, 

запрошуємо депутатів на засідання комісії.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 268 “Про поновлення Самойловій Н.О. 

договору оренди земельної ділянки по вул. Гагаріна, 9” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Яковцю О.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Бєляєва 

(біля будинку№ 11)”. Проект рішення за реєстраційним № 267. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 269 “Про поновлення Яковцю О.В. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку№ 11)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення КП ‟УКРАЇНА” договору оренди земельної ділянки 

на площі Дружби народів, 9-а”. Проект рішення за реєстраційним № 268. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 270 “Про поновлення КП ‟УКРАЇНА” 

договору оренди земельної ділянки на площі Дружби народів, 9-а” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення КП ‟УКРАЇНА” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Поповича, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 269. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років” та розмір орендної 

плати ‟3 %” замінити на ‟4 %”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення ПВКФ ‟СВЕСА” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 28-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 270. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 
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оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟10 років” та розмір орендної 

плати ‟4 %” замінити на ‟6 %”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 271 “Про поновлення ПВКФ ‟СВЕСА” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України (Героїв 

Сталінграда), 28-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПВКФ ‟СВЕСА” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 28-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 271. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟10 років” та розмір орендної 

плати ‟4 %” замінити на ‟6 %”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про зміну Довбні Є.О. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Санаторному 1-у, 15”. Проект рішення за реєстраційним № 272.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 272 “Про зміну Довбні Є.О. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Санаторному 1-у, 15” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про зміну Правосудько В.Б. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Філатова”. Проект рішення за реєстраційним № 273.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 273 “Про зміну Правосудько В.Б. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Філатова” (додається). 

 

 



66 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 

№ 4348”. Проект рішення за реєстраційним № 274.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 274 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4348” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 22.09.2015 

№ 4547”. Проект рішення за реєстраційним № 275.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 275 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 22.09.2015 № 4547” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 

№ 4672”. Проект рішення за реєстраційним № 276.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 276 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 № 4672” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 13.10.2015 

№ 4710”. Проект рішення за реєстраційним № 277.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 277 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 13.10.2015 № 4710” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

реєстраційним № 278.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 278 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНССЕРВІС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 1-в”. Проект рішення за 

реєстраційним № 283.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 279 “Про надання ТОВ ‟ФМ-

АЛЬЯНССЕРВІС” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по просп. Винниченка, 1-в” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Габдрахманова, 35-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 284.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутатів провернутися до розгляду проекту 

рішення за реєстраційним № 284 “Про надання ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) по вул. Габдрахманова, 35-а” . 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

6 0 0 1 7 

“НАШ КРАЙ” 2 0 0 2 4 

‟Всеукраїнське об’єднання  

‟Батьківщина” 

4 0 0 0 4 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 0 0 1 2 3 

“Європейський вибір” 2 1 1 2 6 

Позафракційні 4 0 0 0 4 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” в оренду земельної ділянки по вул. Героїв 

України (Героїв Сталінграда), 30-а”. Проект рішення за реєстраційним № 285.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 280 “Про передачу ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” в 

оренду земельної ділянки по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 

30-а” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” в оренду земельної ділянки по вул. Єгорова, 

56-п”. Проект рішення за реєстраційним № 286.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 281 “Про передачу ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” в 

оренду земельної ділянки по вул. Єгорова, 56-п” (додається). 

 

Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу повернутися до голосування за проект рішення за реєстраційним 

№ 122 ‟Про передачу Новікову К.В. в оренду земельної ділянки по 

вул. Волкова, 11-г”. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную повернутися до розгляду питань ‟Про передачу 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ 

‟ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по вул. В'ячеслава 

Чорновола (біля будинку № 1-г)” (проект рішення за реєстраційним № 195), 

‟Про передачу управлінню Державної пенітенціарної служби України 

в Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)” (проект рішення за реєстраційним 

№ 246).  

 

Деркаченко Ю.О., депутат  міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прошу повернутися до розгляду питань ‟Про продаж 

Тісен В.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по  

вул. Євгена Тельнова (просп. Правди), 8-а” (проект рішення за реєстраційним 

№ 248), ‟Про поновлення КП ‟УКРАЇНА” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Поповича, 1” (проект рішення за реєстраційним № 269), 

‟Про поновлення ПВКФ ‟СВЕСА” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 28-а” (проект рішення за 
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реєстраційним № 271), ‟Про надання ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Габдрахманова, 35-а” 

(проект рішення за реєстраційним № 284). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду питань 

‟Про передачу Новікову К.В. в оренду земельної ділянки по 

вул. Волкова, 11-г” (проект рішення за реєстраційним № 122), ‟Про передачу 

РЕГІОНАЛЬНОМУ ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ 

‟ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по вул. В'ячеслава 

Чорновола (біля будинку № 1-г)” (проект рішення за реєстраційним № 195), 

‟Про передачу управлінню Державної пенітенціарної служби України в 

Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)” (проект рішення за 

реєстраційним № 246), ‟Про продаж Тісен В.А. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по Євгена Тельнова (просп. Правди), 

8-а” (проект рішення за реєстраційним № 248), ‟Про поновлення 

КП ‟УКРАЇНА” договору оренди земельної ділянки по вул. Поповича, 1” 

(проект рішення за реєстраційним № 269), ‟Про поновлення ПВКФ ‟СВЕСА” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України (Героїв 

Сталінграда), 28-а” (проект рішення за реєстраційним № 271), ‟Про надання 

ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Габдрахманова, 35-а” (проект рішення за реєстраційним 

№ 284). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Новікову К.В. в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г”. 

Проект рішення за реєстраційним № 122.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟5 років” та розмір орендної 

плати ‟6 %” на ‟3 %”.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 282 “Про передачу Новікову К.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання “Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ 

ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ ‟ПРАВОСЛАВНА 

ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола (біля 

будинку № 1-г)”. Проект рішення за реєстраційним № 195.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

5 0 2 0 7 

“НАШ КРАЙ” 3 0 0 1 4 

‟Всеукраїнське об’єднання  

‟Батьківщина” 

4 0 0 0 4 

“ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 1 0 0 2 3 

“Європейський вибір” 2 3 1 0 6 

Позафракційні 4 0 0 0 4 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання “Про передачу управлінню 

Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

будинку № 28)”. Проект рішення за реєстраційним № 246.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“утримались” – 4, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання “Про продаж Тісен В.А. 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Євгена 

Тельнова (просп. Правди), 8-а”. Проект рішення за реєстраційним № 248.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення КП ‟УКРАЇНА” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Поповича, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 269. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років” та розмір орендної 

плати ‟3 %” замінити на ‟4 %”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 283 “Про поновлення КП ‟УКРАЇНА” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Поповича, 1” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПВКФ ‟СВЕСА” договору оренди земельної ділянки 

по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 28-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 271. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища замінити строк 

оренди земельної ділянки ‟25 років” на ‟10 років” та розмір орендної 

плати ‟4 %” замінити на ‟6 %”. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 284 “Про поновлення ПВКФ ‟СВЕСА” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України (Героїв 

Сталінграда), 28-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Габдрахманова, 35-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 284.     

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 285 “Про надання ТОВ ‟ФМ-АЛЬЯНС” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  

вул. Габдрахманова, 35-а” (додається). 

 

Деркаченко Ю.О., депутат  міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 
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Прошу ще раз повернутися до голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 246. Також прошу Родіона Петровича надати пояснення, що 

це за земельна ділянка.  
 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Пропоную Вам ще раз повернутися до голосування за проект рішення за 

реєстраційним № 195. Якщо у певних депутатів від цього округу є зауваження, 

чому не оформити людям земельну ділянку завбільшки, як Ваш кабінет, де 

вони вже облаштували огорожу та будуть сплачувати кошти до міського 

бюджету, пропоную озвучити їх.  

 

Райкович А.П.: 

Я підтримую цю пропозицію. Це питання не має ніякого негативного 

підґрунтя.  

 

Бойко С.В., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

Хотів би зауважити, процес переголосування не може бути безкінечним. 

Значить є певні непорозуміння. З’ясуйте їх зараз, якщо знаєте в чому річ. 

Виступіть, поясність причини.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную ще раз повернутися до голосування за проекти рішень за 

реєстраційними № 195 ‟Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ГРОМАДСЬКО-

ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ ‟ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА” в 

оренду земельної ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола (біля будинку № 1-г)”, 

№ 246 “Про передачу управлінню Державної пенітенціарної служби України 

в Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання “Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ 

ГРОМАДСЬКО-ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ ‟ПРАВОСЛАВНА 

ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола (біля 

будинку № 1-г)”. Проект рішення за реєстраційним № 195. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“утримались” – 5, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання “Про передачу управлінню 

Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

будинку № 28)”. Проект рішення за реєстраційним № 246.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 286 “Про передачу управлінню Державної 

пенітенціарної служби України в Кіровоградській області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку 

№ 28)” (додається). 

 

Далі Райкович А.П. на прохання депутатів міської ради повторно 

оголосив повідомлення про створення депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ ‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП” в повному 

обсязі. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Різне”.  

Які є пропозиції у депутатів? Немає. 

Шановні депутати! 

Всі питання, які передбачалося розглянути на другій сесії міської ради, 

розглянуті. 

Дякую за роботу. 

Друга сесія Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

оголошується закритою. 

 

 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 
 

 


