
   

 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ПРОТОКОЛ 
ВІСІМДЕСЯТОЇ СЕСІЇ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

15 серпня 2014 року          № 80 
 

м. Олександрія 
Початок – 09.00 
Закінчення – 11.00 
 
Всього обрано депутатів – 49, з них: 
Присутні – 36 чол. (додаток 2) 
Відсутні  – 13 чол. (додаток 3) 
Запрошені керівники підприємств, установ, організацій, відділів та управлінь міської 
ради, депутати обласної ради, представники засобів масової інформації (додаток 4). 

 
Вісімдесяту сесію міської ради відкрив і вів міський голова Цапюк С.К. 
Головуючий сесії: 
Повідомив, що за попередньою реєстрацією на сесію прибули 33 депутати. 
Вісімдесята сесія скликана відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 та частин 

4,5,9,12 статті 46, пункту 8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та на підставі розпоряджень міського голови від 24 липня 2014 року № р-104-з 
та від 29 липня 2014 року № р-105-з.  

Вісімдесяту сесію міської ради 6 скликання оголосив відкритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
На підставі пункту 16 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесії міської ради проводяться гласно.  
Запропонував дати змогу присутнім прийняти участь у роботі сесії.  
Нагадав вимоги Регламенту щодо розгляду питань порядку денного. Відповідно 

до ст. 41 для доповіді надається час тривалістю до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 
хвилин, на запитання та відповіді доповідачеві – до 20 хвилин; заключне слово – до 5 
хвилин.  

Оголосив, що присутні на засіданні повинні дотримуватись дисципліни в залі і 
мають право виступати тільки за поданням письмової заявки та за згодою більшості 
депутатів. 

Для ведення протоколу запропонував обрати секретаріат сесії та лічильну 
комісію для підрахунку голосів під час відкритого голосування. 

 
Секретаріат сесії: 

Головачова 
Оксана Володимирівна  

- депутат міської ради  

Лобунська  
Олена Анатоліївна  

- депутат міської ради  

Абажей  
Григорій Петрович  

- депутат міської ради 

 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Члени лічильної комісії: 

Рожков 
Микола Степанович 

- депутат міської ради  

Гаращенко 
Олег Васильович  

- депутат міської ради  

Дьячук 
Сергій Степанович 

- депутат міської ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
Головою лічильної комісії обрали Гаращенка О.В. 
 

Порядок денний:  
1. Про затвердження звільнення Чумак О.М. 
 Доповідач: 

Цапюк  
Степан Кирилович    

 
- міський голова  

2. Про затвердження програми фінансування Олександрійської об’єднаної 
державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у 
Кіровоградській області на 2014 рік 

 Доповідач: 
Лоцман 
Геннадій Григорович  

 
- секретар міської ради 

3. Про затвердження списку присяжних по місту Олександрії для 
Олександрійського міськрайонного суду 

 Доповідач: 
Безлюдько  
Володимир Іванович  

 
- начальник юридичного управління міської ради 

4. Про припинення комунального підприємства «Книжковий світ» шляхом 
приєднання до комунального підприємства «Світоч-книга» 

 Доповідач: 
Трофименко 
Світлана Володимирівна  

 
- заступник начальника управління економіки міської 
ради  

5. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року 
 Доповідач: 

Грищенко 
Олена Володимирівна      

 
- начальник фінансового управління міської ради 

7. Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 
2014-2016 роки 

8. Про зміну типу та повного найменування загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІІ ступенів № 9 Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

 Доповідачі: 
Димкова 
Любов Михайлівна   

 
- начальник управління освіти, молоді та спорту 
міської ради 

9. Про дозвіл управлінню культури і туризму міської ради на списання основних 
засобів 



   

 Доповідач: 
Чернецька 
Вікторія Миколаївна   

 
- начальник управління культури і туризму міської 
ради 

10. Про встановлення прапора Європейського Союзу в м. Олександрії 
 Доповідач: 

Віряскіна  
Світлана Миколаївна    

 
- депутат міської ради  

11. Про припинення Олександрійського міського центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді 

 Доповідач: 
Дмитрук  
Андрій Миколайович  

 
- директор Олександрійського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

12. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок 

13. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  
14. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок  
15. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок 
16. Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території 

міста Олександрії  
17. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту на території міста Олександрії  
18. Про надання в оренду земельних ділянок  
19. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2013 № 1221 «Про попереднє 

погодження місця розташування тимчасових споруд на території міста 
Олександрії»  

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок  

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду 

22. Про попереднє погодження місця розташування земельної ділянки для 
будівництва газопроводу 

23. Про внесення змін в рішення міської ради 
24. Про надання в оренду земельної ділянки за адресою: пл. Леніна, 26 
25. Про розгляд клопотання садівничого товариства 
26. Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
27. Про викуп земельних ділянок за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 10а 
28. Про перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що 

підлягають приватизації (відчуженню) у 2014 році  
29. Про встановлення пільги за оренду нежитлового приміщення за адресою: м. 

Олександрія, вул. Тимірязєва, 8а 
30. Про демонтаж прибудови до будівлі по вул. Героїв Сталінграда, 6 
31. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень  
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок 
33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Героїв Сталінграда, 4 
34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Героїв Сталінграда, 6 
35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Героїв Сталінграда, 8 



   

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по вул. Героїв Сталінграда, 8а 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по пр. Будівельників, 57 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по пр. Будівельників, 59 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по пр. Будівельників, 61 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по пр. Будівельників, 63 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по пр. Будівельників, 65 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по пр. Будівельників, 67 

43. Про продовження терміну на розробку документації із землеустрою 
44. Про розгляд клопотань про розмір орендної плати за земельні ділянки  
45. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1290 «Про дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах особистого строкового сервітуту» 

46. Про продовження договорів оренди земельних ділянок  
47. Про внесення змін в рішення міської ради від 25.04.2014 № 1327 «Про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду» 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування по вул. Семашка, 57 

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у 
постійне користування земельної ділянки по вул. Калініна, 88 

50. Про внесення змін в рішення міської ради від 25.04.2014 № 1320 «Про надання 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельних ділянок» 

51. Про поділ земельної ділянки по Войнівському шосе, 1 
52. Про розгляд клопотання приватного малого підприємства «Строймонтаж»  
53. Про надання згоди на накладення податкової застави 
54. Про припинення договору оренди та поділ земельної ділянки по вул. Червоного 

Козацтва, 124  
55. Про затвердження  висновків про експертну грошову оцінку земельних ділянок  
56. Про внесення змін до рішення міської ради від 09.08.2013 № 1087 «Про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок» 

57. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по Звенигородському шосе, 
16 товариству з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» 

  Доповідач: 
Купченко 
Олександр Павлович     

 
- начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради  

58. Повідомлення депутатів міської ради Босої Л.О., Бугайченка І.М., Бузи М.С., Буц 
О.М. про свою роботу у виборчих округах, виконання ними рішень ради 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного за основу.  
Результати голосування: 
«За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0 
Пропозиція приймається. 



   

Головуючий сесії: 
Запитав у присутніх чи є пропозиції до порядку денного. 
 
Мартиненко В.М., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектами рішень із фінансових 

питань. Проект рішення «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» 
запропонував об’єднати в один проект рішення з питанням № 5 основної черги дня. 

1. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 14 січня 2014 року № 1241 
«Про програму економічного та соціального розвитку міста Олександрії  
на 2014 рік» 

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік 
(об’єднується з питанням № 5 основного переліку питань) 

3. Про внесення змін до рішень міської ради від 25.04.2014 № 1314 та від 
27.06.2014 № 1368 «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» 

4. Про міську програму по забезпеченню діяльності громадського формування з 
охорони громадського порядку та державного кордону «СЛАВУТИЧ» на 2014-
2016 роки 

5. Про дозвіл комунальному підприємству «Житлогосп» на звернення до 
публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За пропозицію депутата Мартиненка В.М. доповнити порядок денний 

оголошеними проектами рішень. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
Дюбкін А.Л., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектами рішень:  

  1.  Про передачу на баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград» проектно-кошторисної               
документації по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 
Калініна у м. Олександрія Кіровоградської області»; 

 2.     Про передачу на баланс ОКВП «Дніпро-Кіровоград» проектно-кошторисної    
         документації по об’єкту «Корегування робочого проекту «Реконструкція і    
         капітальний ремонт Димитрівських очисних споруд потужністю 1500 м3/добу   
         Олександрійського району, Кіровоградської області». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Дюбкіна А.Л. доповнити порядок денний оголошеними 
проектами рішень. 

Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
Рожков М.С., депутат міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про розгляд 

клопотання приватного підприємства «Ларс» про зміну цільового призначення 
земельних ділянок по вул. Калініна». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Рожкова М.С. доповнити порядок денний проектом 
рішення «Про розгляд клопотання приватного підприємства «Ларс» про зміну 
цільового призначення земельних ділянок по вул. Калініна». 

 



   

Результати голосування: «За» - 17; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція не приймається. 

 
Лоцман Г.Г., секретар міської ради: 
Запропонував доповнити порядок денний проектом рішення «Про звернення до 

Народного депутата України Гриценка А.С.». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію секретаря міської ради Лоцмана Г.Г. доповнити порядок денний 
оголошеним проектом рішення. 

Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
Сосна Л.В., депутат міської ради: 
Запропонувала зняти з порядку денного питання № 11 «Про припинення 

Олександрійського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді» у 
зв’язку із необхідністю додаткового вивчення питання.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Сосни Л.В. зняти з розгляду проект рішення № 11 «Про 
припинення Олександрійського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді». 

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.  
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття порядку денного в цілому з урахуванням всіх проголосованих 
пропозицій.  

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 
 
Головуючий сесії: 
Оголосив 30-хвилинну розминку для оголошення депутатських запитів, заяв, 

звернень.  
 
Голобородько В.В., депутат міської ради: 
Виступив по питанню № 4 порядку денного «Про припинення комунального 

підприємства «Книжковий світ» шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Світоч-книга»» та оголосив відповідь ОДПІ щодо сплати комунальним підприємством 
«Книжковий світ» податків та зборів. За оголошеними даними підприємство протягом 
2013-2014 рр не має податкового боргу. 

Зазначив, що на комунальному підприємстві «Світоч-книга» ситуація набагато 
гірша. 

Запропонував не підтримувати проект рішення «Про припинення комунального 
підприємства «Книжковий світ» шляхом приєднання до комунального підприємства 
«Світоч-книга»» або зняти його з розгляду.  

 
Сайко Є.Г., депутат міської ради: 
Звернувся від імені мешканців квартального комітету № 22 з проханням 

включити у план ремонту дорожнього покриття на 2015 рік відрізок дороги по вул. 
Червоного Козацтва біля дитячої лікарні та відрізок дороги по вул. Чубаря (від вул. 



   

Червоного Козацтва до приймального відділення дитячої лікарні) та відремонтувати 
дорогу з початку 2015 року. 

Запропонував вважати його виступ депутатським зверненням (депутатське 
звернення від 18.08.2014 № 52). 

 
Давиденко Л.В., депутат обласної ради: 
Зазначила, що депутат Голобородько В.В. надав не об’єктивну інформацію щодо 

діяльності комунальних підприємств «Світоч-книга» та «Книжковий світ». Комунальне 
підприємство «Світоч-книга» не звітує протягом декількох років, на ньому не ведеться 
необхідна фінансова документація. Є відповідні результати двох фінансових перевірок  
фінансовою інспекцією зазначила, що, наразі, іде мова не про ліквідацію взагалі, а про 
обє’днання двох магазинів, що в умовах фінансової кризи є цілком логічним. 
 
1. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЧУМАК О.М. 
Доповідав: Цапюк С.К., міський голова. 
Доповів, що відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 3, 10, 20 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», враховуючи заяву Чумак О.М. від 02.07.2014 року, проектом рішення 
пропонується затвердити звільнення Чумак О.М. з посади заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради за власним бажанням у зв’язку зі станом 
здоров’я (стаття 38 Кодексу законів про працю України). 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1394 (додаток 1). 
 
2. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ФІНАНСУВАННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
НА 2014 РІК. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., секретар міської ради. 
Доповів, що з метою підтримки діяльності Олександрійської об’єднаної 

державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській 
області виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити програму фінансування 
Олександрійської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління 
Міндоходів у Кіровоградській області на 2014 рік.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  



   

Всі комісії схвалили проект рішення. Крім постійної комісії з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась, вважає, що видатки бюджету за 6 місяців 
становлять 50%. Недоцільно виділяти 100 тис.грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити програму фінансування Олександрійської об’єднаної державної 
податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області 
на 2014 рік. Прийняти рішення міської ради № 1395 (додаток 1). 
 
3. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПИСКУ ПРИСЯЖНИХ ПО МІСТУ 
ОЛЕКСАНДРІЇ ДЛЯ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ. 

Доповідав: Безлюдько В.І., начальник юридичного управління міської ради. 
Доповів, що розглянувши подання Управління державної судової адміністрації 

України в Кіровоградській області від 25.04.2014 № 19-869-3 та подані заяви громадян, 
виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити список присяжних по місту 
Олександрії для Олександрійського міськрайонного суду у кількості 40 чоловік. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  

Комісія з питань земельних 
відносин, архітектури, 
містобудування, 
раціонального використання 
природних ресурсів 

- Схвалити та доповнити або змінити:  
Пункт 3 виправити дату рішення № 702. 

Комісія з питань освіти і 
науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді, фізкультури та спорту 

- Не визначились. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Ліщенко К.О., депутат міської ради: 
 Задав запитання чому в список присяжних не включений Івань О.В. 
 
 Безлюдько В.І., пояснив, що його немає у списку по причині відсутності його 
особистої заяви. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

 
Затвердити список присяжних по місту Олександрії для Олександрійського 

міськрайонного суду. Прийняти рішення міської ради № 1396 (додаток 1). 



   

4. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПРИПИНЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«КНИЖКОВИЙ СВІТ» ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ ДО КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СВІТОЧ-КНИГА». 

Доповідала: Трофименко С.В., заступник начальника управління економіки 
міської ради. 

Доповіла, що з метою забезпечення ефективної та рентабельної фінансово-
господарської діяльності комунальних підприємств, які здійснюють торгівлю 
книжковою продукцією на території м. Олександрія виконавчий комітет міської ради 
пропонує припинити комунальне підприємство «Книжковий світ» шляхом 
реорганізації через приєднання до правонаступника – комунального підприємства 
«Світоч-книга».  

Встановити, що в результаті реорганізації через приєднання майно, права та 
обов’язки комунального підприємства «Книжковий світ» переходять до 
правонаступника – комунального підприємства «Світоч-книга». 

Утворити комісію з припинення комунального підприємства «Книжковий світ». 
Встановити, що термін подання кредиторами вимог становить два місяці з дати 
публікації відповідного повідомлення у спеціалізованому засобі масової інформації. 

Комісії з припинення діяльності комунального підприємства «Книжковий світ»: 
- у триденний термін з дня прийняття даного рішення повідомити державного 

реєстратора про рішення міської ради щодо припинення комунального підприємства 
«Книжковий світ», подати документи, необхідні для внесення до Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України відповідних записів, та повідомити про 
персональний склад комісії з припинення діяльності комунального підприємства 
«Книжковий світ»; 

- здійснити заходи щодо припинення юридичної особи відповідно до вимог 
законодавства України у строк, який не перевищує шість місяців з дня прийняття 
даного рішення; 

- забезпечити опублікування у спеціалізованому засобі масової інформації 
повідомлення про припинення комунального підприємства «Книжковий світ» та про 
порядок і строки заявлення кредиторами вимог до нього; 

- після публікації повідомлення про припинення комунального підприємства 
«Книжковий світ» вжити заходів для виявлення кредиторів та письмово повідомити їх 
про припинення комунального підприємства «Книжковий світ»; 

- у встановленому порядку, після закінчення строку для пред’явлення вимог 
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний акт, який 
повинен містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань 
комунального підприємства «Книжковий світ», стосовно всіх кредиторів та боржників 
комунального підприємства «Книжковий світ», включаючи зобов’язання, що 
оспорюються сторонами; 

- передавальний акт подати на затвердження Олександрійської міської ради у 
місячний термін після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами 
комунального підприємства «Книжковий світ» та задоволення чи відхилення цих 
вимог; 

- передавальний акт надати в орган, який здійснює державну реєстрацію, за 
місцем державної реєстрації комунального підприємства «Книжковий світ», а також в 
орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації 
правонаступника – комунального підприємства «Світоч-книга»; 

- вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією відповідно до вимог  
законодавства. 



   

Управлінню економіки міської ради ознайомити з цим рішенням директора 
комунального підприємства «Книжковий світ», яке припиняється, та директора 
комунального підприємства «Світоч-книга» - правонаступника, під підпис. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 28; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  

Комісія з питань земельних 
відносин, архітектури, 
містобудування, 
раціонального використання 
природних ресурсів 

- Не визначились.  

Комісія з питань 
стратегічного розвитку та 
планування, бюджету і 
фінансів, регуляторної 
політики 

- Не визначились. 

Комісія з питань освіти і 
науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді, фізкультури та спорту 

- Не визначились. 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 29; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1397 (додаток 1). 
 
5. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК. 
Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує:  
Збільшити загальний обсяг доходів міського бюджету на суму 2311700 грн в 

тому числі доходів загального фонду на суму 2243400 грн та доходів спеціального 
фонду на суму 68300 грн, за рахунок перевиконання річного плану по податку з 
власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 
(юридичних осіб) згідно з додатком 1. 

Збільшити загальний обсяг видатків міського бюджету на суму 2808020 грн, в 
тому числі видатків загального фонду за рахунок перевиконання доходної частини 
міського бюджету на суму 2243400 грн та за рахунок залучення вільного залишку  
загального фонду міського бюджету, який склався станом на 01 січня 2014 року на 
суму 496320 грн та видатків спеціального фонду на суму 68300 грн згідно з додатками 
2,3,3-1,6. 

Провести внутрішній перерозподіл видатків загального та спеціального фонду 
бюджету розвитку міського бюджету згідно з додатками 2, 3, 3-1,5. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не надала висновок.  
  
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1398 (додаток 1). 
 
6. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2014 РОКУ. 

Доповідала: Грищенко О.В., начальник фінансового управління міської ради. 
Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити звіт про 

виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року згідно з додатками 1, 2. 
Надала пояснення по всім невиконаним показникам бюджету. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій:  
Всі комісії схвалили проект рішення. Постійна комісія з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування запропонувала пояснити чи є борги по зарплаті, податках, 
комунальних послугах при виконанні бюджету на 50%. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2014 року. 
Прийняти рішення міської ради № 1399 (додаток 1). 
 
7. СЛУХАЛИ: 

ПРО МІСЬКУ ЦІЛЬОВУ СОЦІАЛЬНУ ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 2014-2016 РОКИ. 

Доповідала: Димкова Л.М., начальник управління освіти, молоді та спорту 
міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити міську 
цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2016 роки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 



   

Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури                    
і спорту на 2014-2016 роки. Прийняти рішення міської ради № 1400 (додаток 1). 
 
8. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗМІНУ ТИПУ ТА ПОВНОГО НАЙМЕНУВАННЯ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

Доповідала: Димкова Л.М., начальник управління освіти, молоді та спорту 
міської ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує змінити тип та повне 
найменування загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 9 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області на навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської області. 

Управлінню освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради здійснити 
заходи, пов’язані зі зміною типу та повного найменування даного загальноосвітнього 
навчального закладу згідно з чинним законодавством. 

Повідомила, що у зв’язку зі зміною типу та повного найменування 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. № 9 видатків по бюджету школи не 
збільшиться. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала надати інформацію чи збільшаться видатки по 
бюджету школи. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1401 (додаток 1). 
 
9. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДОЗВІЛ УПРАВЛІННЮ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МІСЬКОЇ РАДИ 
НА СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 

Доповідала: Чернецька В.М., начальник управління культури і туризму міської 
ради. 

Доповіла, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл 
управлінню культури і туризму міської ради на списання з балансового обліку: 

- пам’ятника В.І. Леніну, що розташовувався на площі Леніна, охоронний                  
номер 44; 

- пам’ятника В.І. Леніну і Червоногвардійцю, що розташовувався на 
Привокзальній площі, охоронний номер 2248. 

Управлінню культури і туризму міської ради забезпечити списання основних 
засобів відповідно до чинного законодавства. 



   

Повідомила, що МВ УМВС України не розголошує інформації по відповідному 
кримінальному провадженню. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась.  

Окрема думка Бугайченка І.М.: Чи притягнуто до відповідальності винних у 
зруйнуванні пам’ятників, якщо «ні», то відмовити у  списанні. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1402 (додаток 1). 
Головуючий сесії доручив записати протокольно: 

 Управлінню культури і туризму міської ради надати інформацію стосовно 
знесених пам’ятників Леніна в місті, а саме: 

- чи перебували на балансовому обліку і в якій установі; 
- чи надсилався запит до МВ УМВС про кримінальне провадження щодо 

знесення вказаних пам’ятників.  
 

10. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАПОРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В 

М. ОЛЕКСАНДРІЇ. 
Доповідала: Віряскіна С.М., депутат міської ради. 
Доповіла, що враховуючи стратегічний курс України на євроінтеграцію, з метою 

формування у мешканців і гостей міста громадської думки про майбутнє нашої 
держави в Європейській сім’ї народів, виховання європейських цінностей, проектом 
рішення пропонується доручити: 

- виконавчому комітету Олександрійської міської ради визначити місце 
розташування флагштоку з прапором Європейського Союзу на Європейській площі в 
м. Олександрії та розробити план заходів по встановленню та підняттю прапора 
Європейського Союзу в м. Олександрії; 

- управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики 
Олександрійської міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової 
інформації. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії міської ради з 

питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 



   

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1403 (додаток 1). 
 
11. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок. 
 Повідомив, що у пункті 40 проекту рішення необхідно виправити технічну 
помилку, а саме: змінити площу земельної ділянки з 0,0616 га на 0,0615 га. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження Купченка О.П. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1404 (додаток 1). 
 
12. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗОПЛАТНО У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ГРОМАДЯНАМ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати безоплатно у 
власність земельні ділянки громадянам відповідно до поданих заяв. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1405 (додаток 1). 
 
 



   

13. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити:  
Іваніченко Н.О. у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1000 га по вул. Діброви (суміжно із № 1а) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Іваніченку О.В. у власність місце розташування земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,1000 га по вул. Діброви (суміжно із № 1а) для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради, та 
надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

Запропонував цей проект рішення доповнити пунктами 4,5, врахувавши рішення 
виконавчого комітету від 07.08.2014 № 654. Пункти викласти в наступній редакції: 

«Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 30.11.2012 № 817 «Про 
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в оренду», уточнивши площу земельної ділянки з «13385,00 кв.м» на «11385,00 кв.м», 
та викласти абзац 1 даного пункту в наступній редакції: 

«2. Погодити КУЛЬКОВІЙ Вікторії Володимирівні місце розташування 
земельної ділянки орієнтовною площею 11385,00 кв.м (у т.ч. 11385,00 кв.м – землі 
громадського призначення) по вул. Діброви, 1а в оренду строком на 25 (двадцять п’ять) 
років для будівництва та обслуговування об’єкту нерухомого майна незавершеного 
будівництвом (договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва від 
15.12.2006, реєстраційний номер 4491) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

 
Головуючий сесії: 
Оголосив власну заяву про наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з цим 

повідомив, що участі у голосуванні з цього питання приймати не буде. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозицій Купченка О.П. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

 
Прийняти рішення міської ради № 1407 та відповідно до рішення міської 

ради від 28.02.2014 № 1245 «Про Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у 
разі його виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів 
виконавчого комітету» № 1406 (додаток 1). 
 



   

14. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозволи на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок 
громадянам міста відповідно до поданих заяв. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1408 (додаток 1). 

 
15. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Погодити Єнгояну М.Г. місце розташування земельної ділянки площею 

0,0030 га по вул. Садовій (біля житлового будинку № 64) в тимчасове користування 
терміном на п’ять років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 
тимчасової споруди – павільйону за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

Погодити Потапову С.А. місце розташування земельної ділянки площею 
0,0030 га по вул. Садовій (біля житлового будинку № 64) в тимчасове користування 
терміном на десять років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 
тимчасової споруди – павільйону за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

Погодити Потапову С.А. місце розташування земельної ділянки площею 
0,0030 га по вул. 6-го Грудня (біля вбудовано-прибудованого приміщення аптеки 
будинку № 137) в тимчасове користування терміном на десять років на умовах 
особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди – павільйону за 
рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради з 
виконанням комплексного благоустрою прилеглої території на землях міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, 

- Схвалити та доповнити або змінити:  
1. По п.п. 1 та 2 розглядати можна тільки після 



   

етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування 

знесення незаконно встановленої палатки 
(пиво); 
2. По п.п.1-3 термін 3(три) роки. 

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Схвалити та змінити: по п.1- Єнгоян М.Г. – 
утримались. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Відмовити по п.1 – Єнгоян М.Г. 

Всі інші комісії  - Схвалити.  
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Бугайченко І.М., депутат міської ради: 
 Заперечив проти встановлення кіоска по пункту 1, оскільки в тому місці зелена 
зона. Запропонував пункт 1 виключити з проекту рішень. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань приватизації майна, житла, землі – 
відмовити по пункту 1 – Єнгоян М.Г.  

Результати голосування: «За» - 26; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – пункт 3 
надати на три роки.  

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням проголосованих змін. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1409 (додаток 1). 

 
16. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК НА УМОВАХ ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ НА 
ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що проектом рішення пропонується надати в тимчасове користування 
земельні ділянки на умовах особистого строкового сервітуту на території міста 
Олександрії заявникам відповідно до пропозиції виконавчого комітету. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Схвалити та доповнити : по п.п. 3, 4, 5 термін 
– 3 роки. 



   

Комісія з питань освіти і науки, 
культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, 
фізкультури та спорту 

- Не визначились. 

Всі інші комісії  - Схвалити.  
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування – по пунктах 
3, 4, 5 втанговити  термін три роки.  

Результати голосування: «За» - 0; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1410 (додаток 1). 
 
17. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що проектом рішення пропонується надати: 
Білику В.М. в оренду строком на п’ять років земельну ділянку площею 0,0494 га 

за адресою: м. Олександрія, вул. Петровського, 150 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради; 
 Кандибі О.М. в оренду строком на сорок дев’ять років земельну ділянку площею 
0,0588 га за адресою: м. Олександрія, вул. Комарова, 12 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради. 

Пономарчуку М.О. в оренду строком на сорок дев’ять років земельну ділянку 
площею 0,1000 га за адресою: м. Олександрія, вул. Філатова, 32 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради. 

Цюрупі М.Л. (1/2 частки) та Мороз О.С. (1/2 частки) в оренду строком на сорок 
дев’ять років земельну ділянку площею 0,1627 га за адресою: м. Олександрія, вул. 
Котляревського, 14 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

  
ГОЛОСУВАЛИ: 

 
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. Крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 



   

самоврядування, яка запропонувала схвалити та доповнити або змінити проект рішення 
та доповнити заголовок: « …для будівництва та обслуговування будинку». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 38; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1411 (додаток 1). 
 
18. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 30.12.2013  
№ 1221 «ПРО ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 
ТИМЧАСОВИХ СПОРУД НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ».  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

 Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 
10 рішення міської ради від 30.12.2013 № 1221 «Про попереднє погодження місця 
розташування тимчасових споруд на території міста Олександрії», змінивши площу з 
«3,7 кв.м» на «9,7 кв.м», та до пункту 13 рішення міської ради від 30.12.2013 № 1221 
«Про попереднє погодження місця розташування тимчасових споруд на території міста 
Олександрії», змінивши вид споруди з «металевого гаража» на «тимчасової споруди – 
павільйону», уточнити склад угідь, та викласти їх у новій редакції. 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1412 (додаток 1). 
 
19. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує:  
Затвердити Говорковій С.І. проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул.  Залізничній, 61 та надати їй у власність цю 
земельну ділянку за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) земельну ділянку площею 0,1000 
га. 



   

Надати Говорковій С.І. у власність по вул.  Залізничній (суміжно з садибою 
№ 61) за рахунок земель запасу промисловості Олександрійської міської ради для 
ведення садівництва земельну ділянку площею 0,0239 га.  

Затвердити Соколенко А.М. проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Верболозівській (суміжно з садибою № 30) та 
надати їй у власність цю земельну ділянку за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для ведення 
особистого селянського господарства земельну ділянку площею 0,0571 га. 

Затвердити Сулімовському А.В. проект землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки по вул.  Декабристів, 12 та змінити цільове призначення 
цієї земельної ділянки площею 0,0031 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Затвердити Тарасенко Т.В. проект землеустрою щодо відведення безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул.  Світловодській, 118 та надати їй у власність цю 
земельну ділянку за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0519. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція приймається. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення про відхилення № 1413 (додаток 1). 
 
20. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ.  

Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки за адресою: Звенигородське 
шосе, 1/1 та надати товариству з обмеженою відповідальністю «Поле-Грейн» в оренду 
строком на п’ять років земельну ділянку площею 1,1577 га за адресою: Звенигородське 
шосе, 1/1 для обслуговування відкритого складського бетонного майданчика (код 
класифікації видів цільового призначення земельної ділянки – 11.02) за рахунок земель 
запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
Олександрійської міської ради. 

Визначити категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, склад угідь – землі промисловості. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки.  

Запропонував доповнити проект рішення пунктами 3,4, врахувавши рішення 
виконавчого комітету від 07.08.2014 № 646 та викласти їх у наступній редакції: 



   

«Затвердити проект землеустрою щодо відведення приватному підприємству 
«Дельта Плюс» в оренду додаткової земельної ділянки за адресою: вул. Міліцейська та 
надати йому в оренду строком до 03.12.2017 додаткову земельну ділянку площею 
0,2142 га за адресою: вул. Міліцейська для будівництва та обслуговування інженерної 
інфраструктури за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

Визначити категорію земель – землі житлової та громадської забудови, склад 
угідь – землі під житловою забудовою з трьома і більше поверхами. 

Визначити орендну ставку у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки».  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту доповнити фразою «… ТОВ 
«Поле-грейн». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За проект рішення в цілому із врахуванням пропозицій купченка О.П.  
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1414 (додаток 1). 
 
21. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОПЕРЕДНЄ ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДУ. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет пропонує проектом рішення погодити 
комунальному підприємству «Теплокомуненерго» місце розташування земельної 
ділянки площею 0,5000 га від будівлі по пр. Леніна, 134 до будівлі ЦТП по пр. Леніна, 
118/1 в користування на період будівництва газопроводу на умовах особистого 
строкового сервітуту для прокладання газопроводу за рахунок земель житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради та надати дозвіл Олександрійській 
міській раді в особі управління приватизації, оренди майна та землі міської ради на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність територіальної громади м. 
Олександрії в особі Олександрійської міської ради земельної ділянки для прокладання 
газопроводу за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту доповнити фразою «КП 
«Теплокомуненерго». 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 

питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1415 (додаток 1). 
 
22. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує: 
Внести зміни до пунктів 1, 2, 3 рішення міської ради від 02.12.2009 № 1284 «Про 

розгляд клопотання Олександрійського воєнізованого гірничорятувального (аварійно-
рятувального) загону», у зв`язку зі зміною назви установи та викласти в новій редакції.  

Внести зміни до пункту 5 рішення міської ради від 02.03.2007 № 280 «Про 
розгляд клопотань державних та комунальних підприємств, установ», у зв`язку зі 
зміною назви установи та викласти в новій редакції.  

Внести зміни до пункту 87 рішення міської ради від 27.09.2013 № 1143 «Про 
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок», змінивши вид дозволу з 
«дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в 
натурі (на місцевості) меж земельної ділянки» на «дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки», та викласти його у новій редакції. 

Внести зміни до пункту 7 рішення міської ради від 06.12.2013 № 1174 «Про 
розгляд земельних питань», змінивши вид дозволу з «дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки» на «дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки» та площу земельної ділянки з «0,0019 га» на «0,0026 га», та викласти його у 
новій редакції. 

Вважати таким, що втратило чинність, рішення Олександрійської міської ради 
від 25 квітня 2014 року № 1341 «Про внесення змін в рішення міської ради від 
06.12.2013 № 1174 «Про розгляд земельних питань».  

Внести зміни до пункту 7 рішення міської ради від 28.02.2014 № 1306 «Про 
розгляд клопотань членів «Садівничого товариства «Вуглинка-1», уточнивши номер 
земельної ділянки з «88» на «83», та викласти його у новій редакції. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1416 (додаток 1). 
 



   

23. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ В ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЗА АДРЕСОЮ: ПЛ. 

ЛЕНІНА, 26. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати Дудус М.І. в 

оренду строком на п’ять років земельну ділянку площею 0,1425 га за адресою: 
м. Олександрія, пл. Леніна, 26 для обслуговування нежитлової будівлі за рахунок 
земель запасу житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

Внести зміни до пункту 3 рішення міської ради від 25.04.2014 № 1340 «Про 
використання земельної ділянки за адресою: пл. Леніна, 26», уточнивши, що земельна 
ділянка по проекту землеустрою відводиться в оренду та з розподілом на присадибну 
ділянку і сад, та викласти даний пункт в новій редакції. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій – всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1417 (додаток 1). 

 
24. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує передати 

обслуговуючому кооперативу «Садівниче товариство «Вуглинка-1» у власність в 
обслуговуючому кооперативі «Садівниче товариство «Вуглинка-1» за рахунок земель 
запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради для 
обслуговування земель загального користування садівничого товариства земельну 
ділянку площею 0,5404 га. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок проекту доповнити фразою 
«…Вуглинка» щодо передачі у власність земельної ділянки». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1418 (додаток 1). 



   

25. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет пропонує припинити дію: 
договору оренди від 12 листопада 2010 року, реєстраційний 

номер 351030004000046 від 30.05.2011, укладеного з Цапком А.В., на земельну ділянку 
по вул. Червоного Козацтва, 43, площею 330,55 кв.м, надану для обслуговування 
нежитлового приміщення, за згодою сторін;  

договору оренди від 12 листопада 2010 року, реєстраційний 
номер 351030004000047 від 30.05.2011, укладеного з Цапком А.В., на земельну ділянку 
по вул. Луначарського, 18, площею 109,02 кв.м, надану для обслуговування 
нежитлового підвального приміщення, за згодою сторін,  

договору оренди від 12 листопада 2010 року, реєстраційний 
номер 351030004000048 від 30.05.2011, укладеного з Цапком А.В., на земельну ділянку 
по вул. Червоноармійській, 43, площею 127,65 кв.м, надану для обслуговування 
нежитлового приміщення, за згодою сторін;  

договору оренди від 19 березня 2007 року, реєстраційний номер 30 від 19 
березня 2007 року, укладеного з Артюхом Б.М., на земельну ділянку по вул. Семашка, 
44, площею 635,19 кв.м, надану для обслуговування нежитлового приміщення, за 
згодою сторін; 

договору оренди від 27 листопада 2011 року, реєстраційний номер 040938800030 
від 27 листопада 2011 року, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю 
«Агрофармахім», на земельну ділянку по вул. Айвазовського, 42а, площею 224,52  кв.м, 
надану для обслуговування нежитлових будівель, за згодою сторін.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1419 (додаток 1). 
 
26. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВИКУП ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА АДРЕСОЮ: ВУЛ. ГЕРОЇВ 
СТАЛІНГРАДА, 10А.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет пропонує дати дозвіл Мамедову Мехману 
Закир Огли на викуп земельних ділянок за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 10а 
площею 5,3590 кв.м (у т.ч. 5,3590 кв.м – землі, які використовуються в комерційних 
цілях) для будівництва та обслуговування будівлі кафе та площею 1,3261 кв.м (у т.ч. 
1,3261 кв.м – землі, які використовуються в комерційних цілях) для обслуговування 
кафе за рахунок земель житлової та громадської забудови Олександрійської міської 
ради. 



   

Звернув увагу депутатів на те, що у пункті 1 проекту рішення допущена технічна 
помилка, розмір земельних ділянок поданий у кв.м, а не в га. Попросив погодити 
виправлення.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. Крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1420 (додаток 1). 
 
27. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ 
(ВІДЧУЖЕННЮ) У 2014 РОЦІ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує включити до переліку 
об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають 
приватизації (відчуженню) у 2014 році: 

нежитлову будівлю загальною площею 853,2 кв.м за адресою: вул. Тимірязєва, 
8а, яка знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб 
приватизації – викуп; 

33/100 частки нежитлової будівлі за адресою: вул. Дружби народів, 6, яка 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб 
приватизації – викуп; 

нежитлову будівлю загальною площею 805,4 кв.м за адресою: пр. Будівельників, 
43, яка знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб 
приватизації – викуп; 

нежитлову будівлю орієнтовною загальною площею 976,5 кв.м за адресою: вул. 
6-го Грудня, 13, яка знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 7,6 кв.м за адресою: 
вул. 6-го Грудня, 141/1, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 81,7 кв.м за адресою: 
вул. Артема, 14, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 



   

нежитлове приміщення орієнтовною  загальною площею 22,5 кв.м за адресою: 
пров. Борі Бєлого, 6, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 47,4 кв.м за адресою: 
вул. Садова, 56а, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 28,0 кв.м за адресою: 
вул. Шевченка, 74, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Редакція газети «Вільне Cлово»» Олександрійської міської ради та належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – 
аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною  загальною площею 38,6 кв.м за адресою: 
пр. Леніна, 136а, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Теплокомуненерго» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 15,85 кв.м за адресою: 
пр. Леніна, 136, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 48,7 кв.м за адресою: 
пр. Леніна, 3, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 96,05 кв.м за адресою: 
пров. Борі Бєлого, 6, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове підвальне  приміщення орієнтовною загальною площею 66,6 кв.м за 
адресою: пр. Леніна, 68, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 370,0 кв.м за адресою: 
пр. Леніна, 87, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 471,4 кв.м за адресою: 
пл. Леніна, 7, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 168,9 кв.м за адресою: 
вул. Першотравнева, 16, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 95,0 кв.м за адресою: 
вул. Червоноармійська, 41, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлову будівлю орієнтовною загальною площею 1797,4 кв.м за адресою: вул. 
Калініна, 88, яка знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп» та належить до комунальної власності територіальної громади 



   

м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп; 
нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 54,2 кв.м за адресою: 

вул. Героїв Сталінграда, 8 (літ. «Ц», № 2, № 3), яке знаходиться на балансовому обліку 
комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп; 

нежитлове приміщення орієнтовною  загальною площею 92,0 кв.м за адресою: 
вул. Героїв Сталінграда, 8 (літ. «Ц» № 1), яке знаходиться на балансовому обліку 
комунального підприємства «Житлогосп» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – викуп; 

нежитлове підвальне приміщення орієнтовною загальною площею 309,0 кв.м за 
адресою: вул. Титова, 2, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Олександрійська оптова база» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

Включити до переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста, що підлягають приватизації (відчуженню) у 2014 році, нежитлове підвальне 
приміщення орієнтовною загальною площею 309,0 кв.м за адресою: вул. Титова, 2, яке 
знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Олександрійська 
оптова база» та належить до комунальної власності територіальної громади 
м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон. 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 144,0 кв.м за адресою: 
вул. Титова, 2, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Олександрійська оптова база» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 266,0 кв.м за адресою: 
вул. Титова, 2, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Олександрійська оптова база» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове підвальне приміщення орієнтовною загальною площею 442,0 кв.м за 
адресою: вул. Титова, 2, яке знаходиться на балансовому обліку комунального 
підприємства «Олександрійська оптова база» та належить до комунальної власності 
територіальної громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 130,0 кв.м за адресою: 
вул. Титова, 2, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Олександрійська оптова база» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 308,0 кв.м за адресою: 
вул. Титова, 2, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Олександрійська оптова база» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон; 

нежитлове приміщення орієнтовною загальною площею 185,0 кв.м за адресою: 
вул. Титова, 2, яке знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Олександрійська оптова база» та належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії, спосіб приватизації – аукціон. 

 
Зазначив, що за результатами розгляду даного питання на засіданні виконавчого 

комітету 07.08.2014 приміщення, зазначене у пункті 17, було виключне з переліку на 
приватизацію, у зв’язку з чим запропонував вивключити пункт 17 з проекту рішення 
(вул. Першотравнева, 16). 

Враховуючи заяви, які надійшли 14.08.2014 про викуп приміщень запропонував 
у пункті 10 змінити спосіб приватизації з аукціону на викуп (заяву подав орендар ПП 
«Грант Житло2» та у пункті 22 змінити спосіб приватизації з аукціону на викуп та 
уточнити площу на 330,2 кв.м (заяву подав співвласник будівлі літ.Н – Бойко О.П.). 



   

На зауваження постійної комісії з питань приватизації майна, житла, землі 
зазначив, що до міської ради не надійшло відповідних звернень і заяв, тобто немає 
потенційних покупців.  

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій по проекту рішення: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, 
етики, правопорядку, 
регламенту та гласності, 
місцевого самоврядування 

- Не визначились. 

Комісія з питань освіти і 
науки, культури та 
відродження духовності, сім’ї, 
молоді, фізкультури та спорту 

- Не визначились. 

Комісія з питань приватизації 
майна, житла, землі 

- Попередній розгляд:  
Схвалити та доповнити або змінити: 
Викуп для пп. 11,12,14,16,17,18, по інших 
аукціон (по проекту МВК, який оприлюднений 
10.07.2014). 
Схвалити. 

Всі інші комісії  - Схвалити. 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 Голобородько В.В., депутат міської ради: 
 Запропонував виключити з переліку приміщення за адресою: вул. 
Червоноармійська, 41, оскільки підприємство ще не ліквідоване. 
 
 Купченко О.П.: 
 Відповів, що наразі приміщення тільки включається в перелік на приватизацію, 
після чого більше 4-х місяців буде тривати процес оформлення технічної документації. 
 
 Головуючий сесії: 
 Доручив начальнику фінансового управління Грищенко О.В. 
 Надати депутату Голобородьку В.В. інформацію щодо результатів перевірки 
фінансовою інспекцією діяльності книжкових магазинів «Світоч-книга» та «Книжковий 
світ». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За пропозицію депутата Голобородька В.В. виключити з проекту рішення пункт 
18 (приміщення за адресою вул. Червоноармійська, 41). 

Результати голосування: «За» - 07; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1421 (додаток 1). 



   

28. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПІЛЬГИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВОГО 

ПРИМІЩЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. ОЛЕКСАНДРІЯ, ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВА, 8А.
 Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати фізичній особі – 
підприємцю Пономарьову Р.О. пільгу за оренду нежитлового приміщення, 
розташованого за адресою: м. Олександрія, вул. Тимірязєва, 8а, загальною площею 
853,2 кв.м, та встановити орендну плату у розмірі 1 (однієї) грн на період з 29 
листопада 2013 року до 01 травня 2014 року, у зв’язку з тим, що орендар фактично не 
мав можливості користуватися орендованим приміщенням, оскільки воно було зайняте 
майном комунального підприємства «Житлогосп». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Чи були притягнуті до відповідальності винні 
у несвоєчасному звільненні приміщення? 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 37; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1422 (додаток 1). 
 
29. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДЕМОНТАЖ ПРИБУДОВИ ДО БУДІВЛІ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ 
СТАЛІНГРАДА, 6.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує дати дозвіл 
комунальному підприємству «Житлогосп» на списання та демонтаж аварійної 
прибудови (літ. Р2) до нежитлової будівлі (літ. Р) за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 
6, яка знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства «Житлогосп» та 
належить до комунальної власності територіальної громади м. Олександрії. 

Комунальному підприємству «Житлогосп» провести списання прибудови, 
здійснити реалізацію металевої конструкції прибудови у вигляді вторинної сировини 
(металобрухту) та внести відповідні зміни до технічного паспорту та правових 
документів на нежитлову будівлю по вул. Героїв Сталінграда, 6. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1423 (додаток 1). 
 
30. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ НЕЖИТЛОВИХ 
ПРИМІЩЕНЬ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує встановити: 
Олександрійській громадській організації «Всеукраїнський союз радянських 

офіцерів» з дати укладення договору оренди орендну плату у розмірі однієї грн на рік 
за весь період оренди за оренду нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, 
вул. Першотравнева, 18, загальною площею 30,4 кв.м. 

Управлінню Олександрійської єпархії Української православної церкви з дати 
укладення договору оренди орендну плату у розмірі однієї грн на рік за весь період 
оренди за оренду нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, вул. Героїв 
Сталінграда, 27, загальною площею 50,0 кв.м. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1424 (додаток 1). 
 
31. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 
ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує за результатами 
інвентаризації земель запасу Олександрійської міської ради по вул. Діброви (суміжно з 
міською поліклінікою) надати дозвіл Олександрійській міській раді в особі управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення у власність територіальної громади м. Олександрії в особі 
Олександрійської міської ради двох черезсмужних земельних ділянок загальною 
площею 0,1946 га для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських 
будівель та споруд (присадибні ділянки) за рахунок земель запасу житлової та 
громадської забудови Олександрійської міської ради з метою подальшого об’єднання з 
земельною ділянкою площею 0,8082 га по вул. Діброви (суміжно з міською 
поліклінікою). 
 



   

Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Горошка А.О. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Горошко А.О. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка запропонувала заголовок рішення доповнити фразою «…суміжно 
з поліклінікою по вул. Діброви». 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому із врахуванням зауваження постійної комісії з 
питань законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого самоврядування. 

Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1425 (додаток 1). 
 
32. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО 
ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 4.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 4 площею 0,1426 
га та надати йому у постійне користування земельну ділянку площею 0,1426 га за 
адресою: вул. Героїв Сталінграда, 4 для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1426 (додаток 1). 
 
 
 



   

33. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО 
ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 6.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 6 площею 1,5034 
га та надати йому у постійне користування земельну ділянку площею 1,5034 га за 
адресою: вул. Героїв Сталінграда, 6 для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1427 (додаток 1). 
 
34. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО 
ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 8.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 8 площею 0,0365 
га та надати йому у постійне користування земельну ділянку площею 0,0365 га за 
адресою: вул. Героїв Сталінграда, 8 для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1428 (додаток 1). 
 



   

35. СЛУХАЛИ: 
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО 
ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 8А.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: вул. Героїв Сталінграда, 8а площею 0,1019 
га та надати йому у постійне користування земельну ділянку площею 0,1019 га за 
адресою: вул. Героїв Сталінграда, 8 для будівництва та обслуговування будівель та 
споруд за рахунок земель запасу промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення Олександрійської міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1429 (додаток 1). 
 
36. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО  
ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 57.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: пр. Будівельників, 57 площею 0,2823 га та 
надати комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне користування земельну 
ділянку площею 0,2823 га за адресою: пр. Будівельників, 57 для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1430 (додаток 1). 

 
37. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО  
ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 59.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: пр. Будівельників, 59 площею 0,0544 га та 
надати комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне користування земельну 
ділянку площею 0,0544 га за адресою: пр. Будівельників, 59 для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1431 (додаток 1). 
 
38. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО  
ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 61.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: пр. Будівельників, 61 площею 0,1168 га та 
надати комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне користування земельну 
ділянку площею 0,1168 га за адресою: пр. Будівельників, 61 для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1432 (додаток 1). 
 
39. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО  
ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 63.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: пр. Будівельників, 63 площею 0,0259 га та 
надати комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне користування земельну 
ділянку площею 0,0259 га за адресою: пр. Будівельників, 63 для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1433 (додаток 1). 
 
40. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО  
ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 65.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: пр. Будівельників, 65 площею 0,0252 га та 
надати комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне користування земельну 
ділянку площею 0,0252 га за адресою: пр. Будівельників, 65 для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 



   

Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1434 (додаток 1). 
 
41. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО   
ПР. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 67.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити проект 
землеустрою щодо відведення комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне 
користування земельної ділянки за адресою: пр. Будівельників, 67 площею 0,1510 га та 
надати комунальному підприємству «Житлогосп» у постійне користування земельну 
ділянку площею 0,1510 га за адресою: пр. Будівельників, 67 для будівництва та 
обслуговування будівель та споруд за рахунок земель запасу промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення Олександрійської 
міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1435 (додаток 1). 
 
42. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ НА РОЗРОБКУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує продовжити: 
 
Грі А.Л. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної 
ділянки площею 0,1000 га по вул. Тельмана, 12 для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий 
рішенням міської ради від 27.09.2013 № 1143 «Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок». 



   

Єфімовій О.М. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки площею 0,0596 га по пров. Віктора Голуба, 1 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка), наданий рішенням міської ради від 03.06.2013 № 1034 «Про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок». 

Лаврик В.М. на шість місяців з дня прийняття рішення термін на оформлення 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0790 га 
по вул. Артилеристів, 25 для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням міської 
ради від 03.06.2013 № 1036 «Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення у власність земельних ділянок». 

Лукомській В.С. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на 
оформлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 
площею 0,1000 га по вул. Осінній, 6 для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), наданий рішенням 
міської ради від 30.12.2013 № 1212 «Про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок». 

Малій Л.В. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. Радянській, 17 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка), наданий рішенням міської ради від 03.06.2013 № 1034 «Про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок».  

Малій Л.В. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0428 га 
по вул. Радянській (суміжно з садибою № 17) для ведення садівництва за рахунок 
земель запасу сільськогосподарського призначення Олександрійської міської ради, 
наданий рішенням міської ради від 27.09.2013 № 1145 «Про надання дозволу на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок». 

Дію пункту 9 рішення Олександрійської міської ради від 30.09.2011 № 344 щодо 
дозволу на розробку проекту землеустрою до 01.01.2015. 

Непомнящих С.В. на шість місяців з дати прийняття рішення термін на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельної ділянки площею 0,1000 га по вул. 6-го Грудня, 199 для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка), наданий рішенням міської ради від 30.12.2013 № 1210 «Про надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на 
місцевості) меж земельних ділянок». 

Надав пояснення по зауваженню постійної комісії з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування. По пункту 1 – проект рішення проходив процедуру оприлюднення, по 
пункту 2 – заявниця перебувала на лікарняному.  

 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяви депутатів міської ради Дичка А.Д. та Мартиненка В.М. про 

наявність конфлікту інтересів, у зв’язку з цим депутати Дичко А.Д. та 
Мартиненко В.М. участі у голосуванні з цього питання приймати не будуть. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  



   

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Схвалити 
1.Чому рішення виконкому від 10.06.2014, а 
на сесії 15.08.2014; 
2. Чому рішення 03.06.2013, а продовження  
15.08.2014.  

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1436 та відповідно до рішення міської 
ради від 28.02.2014 № 1245 «Про Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у 
разі його виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів 
виконавчого комітету» № 1437 (додаток 1). 
 
43. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ ПРО РОЗМІР ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ.  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує:  
Встановити Лєпіну В.Л. орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: 

м. Олександрія, вул. Титова, 2 площею 570,00 кв.м, наданої для будівництва та 
обслуговування нежитлового приміщення у розмірі 6% від нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки. 

Відмовити КОВАЛЬОВУ Віталію Володимировичу, КОВАЛЬОВУ Сергію 
Володимировичу та ШЕВКУНУ Роману Сергійовичу у зменшенні орендної ставки за 
оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. Леоніда Коваленка, 21 
(кадастровий номер 3510300000:15:659:0006) площею 3,2193 га, наданої для 
будівництва та обслуговування будівель та споруд (КВЦПЗ – 11.02), залишити у 
розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Встановити товариству з обмеженою відповідальністю «Вересень Плюс» 
орендну ставку за оренду земельної ділянки за адресою: м. Олександрія, вул. 6-го 
Грудня, 139а площею 823,14 кв.м, наданої для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Повідомив, що на нараді міського голови з головами депутатських фракцій, груп 
та постійних комісій було запропоновано встановити орендну ставку у розмірі 3%, як 
для виробництва. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань освіти і науки, 
культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, 
фізкультури та спорту 

- Не визначилися 



   

Комісія з питань комунальної 
власності та ЖКГ 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
надати згідно заяви – 3 % на час будівництва. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із врахуванням пропозиції: надати згідно з заявою та  

погодити орендну ставку 3 % у пункті 2. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1438 (додаток 1). 
 
44. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 28.02.2014 
№ 1290 «ПРО ДОЗВІЛ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В КОРИСТУВАННЯ НА УМОВАХ 
ОСОБИСТОГО СТРОКОВОГО СЕРВІТУТУ».  

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни:  
- до пункту 74 додатка до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1290 «Про 

дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах особистого строкового сервітуту», змінивши місце 
розташування земельної ділянки з «пр. Леніна (біля житлового будинку № 98)» на «пр. 
Леніна (перехрестя з вул. Діброви)», та викласти його у новій редакції; 

- до додатка до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1290 «Про дозвіл на 
розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на 
умовах особистого строкового сервітуту», доповнивши додаток пунктом 82;  

- до пункту 11 додатка до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1290 «Про 
дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах особистого строкового сервітуту», змінивши місце 
розташування земельної ділянки з «вул. Г.Сталінграда, 31» на «вул. Г.Сталінграда (біля 
будинку № 31)», та викласти його у новій редакції; 

- до пункту 40 додатка до рішення міської ради від 28.02.2014 № 1290 «Про 
дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
користування на умовах особистого строкового сервітуту», змінивши місце 
розташування земельної ділянки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Схвалити та доповнити або змінити: 
П.п. 1, 2 «Відмовити, так як є рішення про 
заборону встановлення по пр. Леніна».   

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 



   

ВИРІШИЛИ: 
Прийняти рішення міської ради № 1439 (додаток 1). 

 
45. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.
 Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує поновити:  
Капусті В.М. на п’ять років дію договору оренди земельної ділянки по вул. 

Міліцейській площею 1250,00 кв.м, наданої для обслуговування автостоянки із земель 
житлової та громадської забудови Олександрійської міської ради (землі комерційного 
використання). 

Соловйовій О.Г. на п’ять років дію договору оренди земельної ділянки по пр. 
Леніна (біля будівлі № 11) площею 6,76 кв.м, наданої для обслуговування 
торговельного кіоску із земель житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради (землі, які використовуються в комерційних цілях). 

Корнюшиній Л.В. на п’ять років дію договору оренди земельної ділянки по пр. 
Будівельників (біля ринку) площею 6,76 кв.м, наданої для обслуговування 
торговельного кіоску із земель житлової та громадської забудови Олександрійської 
міської ради (землі, які використовуються в комерційних цілях). 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Не визначились: 
Окрема думка депутата Бугайченка І.М. по 
пункту 2 - відмовити в поновленні, так як є 
рішення про заборону встановлення по пр. 
Леніна. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1440 (додаток 1). 
 
46. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25.04.2014 
№ 1327 «ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В ОРЕНДУ». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 1 
рішення міської ради від 25.04.2014 № 1327 «Про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду», уточнивши 
площу земельної ділянки, виклавши пункт 1 рішення в новій редакції та погодити 
Гострому Г.Г. місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 0,0061 по 
вул. Карла Лібкнехта (біля будівлі № 70/1) в тимчасове користування терміном на 
сорок дев’ять років на умовах особистого строкового сервітуту для розміщення 



   

тимчасової споруди за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Олександрійської міської ради з виконанням комплексного благоустрою прилеглої 
території на землях міської ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань законності, 
депутатської діяльності, етики, 
правопорядку, регламенту та 
гласності, місцевого 
самоврядування 

- Схвалити та доповнити або змінити: термін в 
пп. 1, 2 – 3 роки. 

Комісія з питань освіти і науки, 
культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, 
фізкультури та спорту 

- Не визначилися. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За пропозицію постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, 

етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого самоврядування: встановити 
термін в пп. 1, 2 – 3 роки. 

Результати голосування: «За» - 01; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Пропозиція не приймається. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1441 (додаток 1). 
 
47. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 
ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ПО 
ВУЛ. СЕМАШКА, 57. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 1 
рішення міської ради від 06.12.2013 № 1174 «Про розгляд земельних питань» щодо 
уточнення площі земельної ділянки та викласти даний пункт в новій редакції. 

Затвердити проект землеустрою щодо відведення комунальному підприємству 
«Олександрійський центральний ринок» у постійне користування земельної ділянки за 
адресою: вул. Семашка, 57 площею 2,4194 га та надати йому у постійне користування 
земельну ділянку площею 2,4194 га за адресою: вул. Семашка, 57 для будівництва та 
обслуговування будівель ринкової інфраструктури за рахунок земель запасу житлової 
та громадської забудови Олександрійської міської ради. 

Визначити категорію земель – землі житлової та громадської забудови, склад 
угідь – землі, які використовуються в комерційних цілях. 

У зв’язку з прийняттям виконавчим комітетом рішення від 14.08.2014 № 687, 
яким вирішено внести зміни до рішення виконавчого комітету, на підставі якого 



   

готувався даний проект рішення, запропонував викласти пункти 1-6 даного проекту у 
редакції: 

«1. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 06.12.2013 № 1174 «Про 
розгляд земельних питань» щодо уточнення площі земельної ділянки та викласти даний 
пункт в редакції: 

«Погодити комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» 
у постійне користування місце розташування земельної ділянки орієнтовною площею 
2,4194 га за адресою: вул. Семашка, 57 для розміщення та обслуговування будівель та 
споруд комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок» (по 
основному цільовому призначенню віднести земельну ділянку до земель 03.10 для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури) за рахунок 1,7194 га 
забудованих земель (у т.ч. землі, які використовуються в комерційних цілях) та 0,7000 
га земель загального користування (у т.ч. вулиці, набережні, площі) за рахунок земель 
житлової та громадської забудови в межах м. Олександрії та надати дозвіл на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки».  

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення комунальному підприємству 
«Олександрійський центральний ринок» у постійне користування земельної ділянки за 
адресою: вул. Семашка, 57 площею 2,4519 га. 

3. Надати комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» 
у постійне користування земельну ділянку площею 2,4519 га за адресою: вул. Семашка, 
57 для розміщення та обслуговування будівель та споруд комунального підприємства 
«Олександрійський центральний ринок» (по основному цільовому призначенню 
віднести земельну ділянку до земель 03.10 для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури) за рахунок 1,6370 га забудованих земель (у т.ч. землі, які 
використовуються в комерційних цілях) та 0,8149 га земель загального користування (у 
т.ч. вулиці, набережні, площі) за рахунок земель житлової та громадської забудови в 
межах м. Олександрії. 

Визначити категорію земель – землі житлової та громадської забудови, склад 
угідь – землі, які використовуються в комерційних цілях. 

4. Продовжити комунальному підприємству «Олександрійський центральний 
ринок» на 6 місяців з дати прийняття даного рішення термін на оформлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування.  

5. Скасувати державний акт на право постійного користування землею серії ІІ 
КР 001020 від 28.12.2000 № 302, виданий Олександрійському центральному ринку на 
земельні ділянки в м. Олександрія, вул. Семашка, 57 та пр. Леніна, 11 загальною 
площею 20424,6 кв.м для обслуговування будівель та споруд.» 

  
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 

Комісія з питань освіти і науки, 
культури та відродження 
духовності, сім’ї, молоді, 
фізкультури та спорту 

- Не визначилися. 

Всі інші комісії - Схвалити. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому із пропозицією Купченка О.П. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1442 (додаток 1). 



   

48. СЛУХАЛИ: 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 
ПО ВУЛ. КАЛІНІНА, 88. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує погодити комунальному 
підприємству «Житлогосп» у постійне користування місце розташування земельної 
ділянки для будівництва нежитлової будівлі та споруд за адресою: м. Олександрія, вул. 
Калініна, 88 площею 0,8344 га за рахунок земель запасу житлової та громадської 
забудови міської ради та надати дозвіл комунальному підприємству «Житлогосп» на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки у 
постійне користування. 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1443 (додаток 1). 
 
49. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН В РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25.04.2014 
№ 1320 «ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ТЕХНІЧНОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ В НАТУРІ (НА 
МІСЦЕВОСТІ) МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 
19 рішення міської ради від 25.04.2014 № 1320 «Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж 
земельних ділянок», змінивши площу земельної ділянки з «0,1000 га» на «0,1113 га», та 
викласти його у новій редакції. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1444 (додаток 1). 
 



   

50. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО ВОЙНІВСЬКОМУ ШОСЕ, 1. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки що 
знаходиться у користуванні товариства з обмеженою відповідальністю «Ювеал», за 
адресою Войнівське шосе, 1 загальною площею 5,2522 га на три окремі земельні 
ділянки: 

- ділянка № 1 площею 2,5971 га;  
- ділянка № 2 площею 2,1591 га; 
- ділянка № 3 площею 0,4960 га. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1445 (додаток 1). 
 
51. СЛУХАЛИ: 

ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАННЯ ПРИВАТНОГО МАЛОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СТРОЙМОНТАЖ». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує надати дозвіл 
приватному малому підприємству «Строймонтаж» на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку орієнтовною 
площею 1,2000 га за адресою: вул. 6-го Грудня, 140. 

Повідомив, що в проекті рішення допущена технічна помилка і є необхідність 
уточнити адресу на вул. 6-го Грудня, 140а. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому з врахуванням уточнення адреси. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1446 (додаток 1). 
 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За повернення до голосування за проект рішення. 
Результати голосування: «За» -33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
Головуючий сесії: 
Оголосив заяву депутата міської ради Шмакова Ф.Ф. про наявність конфлікту 

інтересів, у зв’язку з цим депутат Шмаков Ф.Ф. участі у голосуванні з цього питання 
приймати не буде. 
 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому з врахуванням уточнення адреси. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1446 (додаток 1). 
 
52. СЛУХАЛИ: 

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА НАКЛАДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ. 
Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 

землі міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує дати згоду на 

накладення податкової застави на нежитлові будівлі за адресою:  
м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 6, літ. «Р», яка належить до 

комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської 
міської ради та знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Теплокомуненерго»; 

м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 6 в рахунок погашення боргу 5223,1 
тис. грн; 

м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 4а, літ. «Л-1, Л²-1, Л¹», яка належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської 
міської ради та знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Житлогосп»; 

м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 4а, літ. «Л-1, Л²-1, Л¹» в рахунок 
погашення боргу 595,1 тис. грн.; 

м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 4а, літ. «Л³-3», яка належить до 
комунальної власності територіальної громади м. Олександрії в особі Олександрійської 
міської ради та знаходиться на балансовому обліку комунального підприємства 
«Благоустрій»;  

м. Олександрія, вул. Героїв Сталінграда, 4а, літ. «Л³-3» в рахунок погашення 
боргу 399,6 тис. грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 



   

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 34; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1447 (додаток 1). 
 
53. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ТА ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ 
ДІЛЯНКИ ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА, 124. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує припинити дію договору 
оренди від 13 квітня 2006 року, реєстраційний номер 26, укладеного з Купченко Л.О., 
на земельну ділянку по вул. Червоного Козацтва, 124 площею 0,1923 га, надану для 
обслуговування будівлі, з 28.12.2013 у зв’язку з відчуженням нерухомого майна. 
Договір оренди земельної ділянки від 13 квітня 2006 року, реєстраційний номер 26, 
зняти з державної реєстрації. 

Надати Козак Л.П. дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки, що знаходилась у користуванні Купченко Л.О., за адресою: 
вул. Червоного Козацтва, 124 загальною площею 0,1923 га (землі, які 
використовуються для транспорту та зв’язку) на дві земельні ділянки: 

- площею 0,0559 га для переведення до земель житлової та громадської 
забудови з метою будівництва індивідуальних гаражів та передачі в оренду терміном на 
10 років; 

- площею 0,1364 га для  вилучення до земель запасу Олександрійської міської 
ради. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1448 (додаток 1). 
 
54. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКІВ ПРО ЕКСПЕРТНУ ГРОШОВУ 
ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК. 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити висновок про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки по вул. Кременчуцькій, 65а площею 
561,39 кв.м у сумі 52673 грн без ПДВ. 

Вважати експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки ціною її  
продажу шляхом викупу. 



   

Доповів, що рішенням виконавчого комітету від 07.08.2014 № 657 та від 
14.08.2014 № 6858 вирішено внести зміни до рішення виконавчого комітету, на підставі 
якого готувався даний проект рішення. У зв’язку з цим запропонував викласти даний 
проект рішення у наступній редакції: 

«1. Затвердити висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 
вул. Кременчуцькій, 65а площею 561,39 кв.м у сумі 52673 (п’ятдесят дві тисячі шістсот 
сімдесят три) гривні без ПДВ. 

2. Затвердити висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 
вул. 6-го Грудня, 140б площею 712,50 кв.м у сумі 71618 (сімдесят одна тисяч шістсот 
вісімнадцять) гривень без ПДВ. 

3. Затвердити  висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 
вул. Куйбишева, 100 площею 11457,04 кв.м у сумі 549423 (п’ятсот сорок дев’ять тисяч 
чотириста двадцять три) гривні без ПДВ. 

4. Вважати експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки ціною її  
продажу шляхом викупу. 

5. Доручити управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради 
здійснити підготовку матеріалів для нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу вищевказаної земельної ділянки. 

6. Погодити здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельних ділянок по вул. 6-го Грудня, 140б площею 712,50 кв.м та по вул. Куйбишева,  
100 площею 11457,04 кв.м, а саме: 

- протягом 30 днів з моменту нотаріального посвідчення договору – 50% від 
вартості ділянки, 

- протягом 5 років - залишок суми рівними частинами, але не рідше ніж один раз 
на три місяці. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. та постійну 
комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, 
раціонального використання природних ресурсів.» 

 
Головуючий сесії: 
Оголосив власну заяву та заяву депутата міської ради Дичка А.Д. про наявність 

конфлікту інтересів, у зв’язку з цим міський голова та депутат Дичко А.Д. участі у 
голосуванні з цього питання приймати не будуть. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії з питань освіти і 

науки, культури та відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, яка не 
визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1449 та відповідно до рішення міської 
ради від 28.02.2014 № 1245 «Про Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у 
разі його виникнення, у діяльності міського голови, депутатів міської ради, членів 
виконавчого комітету» № 1450 (додаток 1). 



   

55. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 09.08.2013 

№ 1087 «ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТІВ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ДІЛЯНОК». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує внести зміни до пункту 
10 рішення міської ради від 09.08.2013 № 1087 «Про надання дозволу на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок», уточнивши 
площу земельної ділянки, та викласти пункт 10 рішення в новій редакції.  

Продовжити Ласориб В.Г. на 6 місяців з дати прийняття рішення термін на 
оформлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1451 (додаток 1). 
 
56. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ПО 
ЗВЕНИГОРОДСЬКОМУ ШОСЕ, 16 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОКОМ». 

Доповідав: Купченко О.П., начальник управління приватизації, оренди майна та 
землі міської ради. 

Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує поновити товариству з 
обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» на десять років договір оренди земельної 
ділянки по Звенигородському шосе, 16 площею 34364,90 кв.м, наданої для 
обслуговування господарських будівель і споруд із земель сільськогосподарського 
призначення. 

Визначити річну орендну плату у розмірі 3 відсотків нормативної грошової 
оцінки орендованої земельної ділянки. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 35; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1452 (додаток 1). 



   

57. СЛУХАЛИ: 
ПРО ВНЕСЕННЯ ДОПОВНЕНЬ ДО РІШЕННЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 14 

СІЧНЯ 2014 РОКУ № 1241 «ПРО ПРОГРАМУ ЕКОНОМІЧНОГО ТА 
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ НА 2014 РІК». 

Доповідав: Мартиненко В.М., депутат міської ради. 
Доповів, що з метою невідкладного відновлення об’єктів соціальної 

інфраструктури міст України, постраждалих внаслідок бойових дій терористичних 
угрупувань, виконавчий комітет міської ради пропонує доповнити основні завдання 
підрозділу «Соціальний захист» розділу ІІІ. Підвищення стандартів життя населення 
«Програми економічного і соціального розвитку м. Олександрії на 2014 рік» пунктом: 

«Взаємодія Олександрійської міської ради з містами України, постраждалими 
внаслідок бойових дій терористичних угрупувань, в частині  відновлення об’єктів 
соціальної інфраструктури міст України». 

Доповнити підпункт «Реалізація основних завдань» підрозділу «Соціальний 
захист» розділу ІІІ. Підвищення стандартів життя населення «Програми економічного і 
соціального розвитку м. Олександрії на 2014 рік» пунктом: 

«Надання фінансової допомоги на відновлення зруйнованої інфраструктури міст 
України». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1453 (додаток 1). 
 
58. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК. 
Доповідав: Мартиненко В.М., депутат міської ради. 
Доповів, що розглянувши звернення заступника міського голови Слов’янської 

міської ради від 12.08.2014 року №0101-12/568, з метою найшвидшого відновлення 
роботи амбулаторії №4 Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги м. Слов’янськ» по вул. Урицького,14 в м. Слов’янськ Донецької області, 
виконавчий комітет міської ради пропонує здійснити перерозподіл видатків 
спеціального фонду бюджету розвитку в сумі 215 000 грн та спрямувати у вигляді 
субвенції з міського бюджету м.Олександрії міському бюджету м.Слов’янська 
Донецької області на усунення наслідків руйнувань, отриманих під час проведення 
антитерористичної операції у м. Слов’янськ Донецької області, а саме на капітальний 
ремонт будівлі амбулаторії №4 Комунального закладу «Центр первинної медико-
санітарної допомоги м. Слов’янськ» по вул. Урицького,14 в м. Слов’янськ Донецької 
області (заміна вікон) згідно з додатками 2,3,3-1,4 та внести зміни до переліку об’єктів, 
які фінансуються за рахунок бюджету розвитку, згідно з додатком 5. 

Нагадав, що цей проект рішення буде об’єднаний з проектом рішення № 5 
основної черги дня. 



   

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1398 (додаток 1). 
 
59. СЛУХАЛИ: 

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕНЬ МІСЬКОЇ РАДИ ВІД 25.04.2014 
№ 1314 ТА ВІД 27.06.2014 № 1368 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МІСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ НА 2014 РІК». 

Доповідав: Мартиненко В.М., депутат міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує у пункті 1 рішення 

міської ради від 25 квітня 2014 року № 1314 «Про внесення змін до міського бюджету 
на 2014 рік» слова «субвенції з обласного бюджету» замінити словами «субвенції з 
обласного бюджету районним та міським (міст обласного значення) бюджетам на 
організацію тимчасового розміщення та життєзабезпечення громадян України, що 
переселяються з Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та регіонів України, на 
території яких відбуваються бойові дії». 

У мотивуючій частині рішення міської ради від 27.06.2014 №1368 «Про 
внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» замінити: 

розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18 
червня 2014 року № 229-р «Про затвердження переліку об’єктів будівництва, 
реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах області, фінансування яких буде здійснюватися у 2014 році за рахунок коштів 
субвенції з державного бюджету». розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 18 червня 2014 року № 229-р «Про субвенцію з обласного 
бюджету районним та міським (міст обласного значення) бюджетам на лікування 
хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2014 році» на розпорядження голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 26 червня 2014 року № 250-р 
«Про внесення змін до видатків обласного бюджету на 2014 рік, які здійснюються за 
рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах». розпорядження 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 20 червня 2014 року №ь 
233-р «Про субвенцію з обласного бюджету районним та міським (міст обласного 
значення) бюджетам на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет у 2014 
році». 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 



   

Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 36; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1454 (додаток 1). 
 
60. СЛУХАЛИ: 

ПРО МІСЬКУ ПРОГРАМУ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГРОМАДСЬКОГО ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 
ТА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ «СЛАВУТИЧ» НА 2014-2016 РОКИ. 

Доповідав: Мартиненко В.М., депутат міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує затвердити міську 

програму по забезпеченню діяльності громадського формування з охорони 
громадського порядку «СЛАВУТИЧ» на 2014-2016 роки.  

Фінансовому управлінню міської ради забезпечити фінансування громадського 
формування з охорони громадського порядку та державного кордону «СЛАВУТИЧ» 
відповідно до виділених асигнувань. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Затвердити міську програму по забезпеченню діяльності громадського 
формування з охорони громадського порядку «СЛАВУТИЧ» на 2014-2016 роки. 
Прийняти рішення міської ради № 1455 (додаток 1). 
 
61. СЛУХАЛИ: 

ПРО ДОЗВІЛ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЖИТЛОГОСП» НА 
ЗВЕРНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК». 

Доповідав: Мартиненко В.М., депутат міської ради. 
Доповів, що виконавчий комітет міської ради пропонує дати дозвіл 

комунальному підприємству «Житлогосп» для забезпечення фінансово-господарської 
діяльності підприємства звернутися до публічного акціонерного товариства 
комерційного банку «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570 щодо внесення змін до 
графіку погашення кредиту згідно кредитного договору № KGVKLOK03990 від 02 
серпня 2013 року. 



   

Надати право підпису додаткової угоди до кредитного договору 
№ KGVKLOK03990 від 02 серпня 2013 року виконуючій обов’язки директора 
комунального підприємства «Житлогосп» Шевченко Марині Сергіївні. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1456 (додаток 1). 
 
62. СЛУХАЛИ: 

ПРО ПЕРЕДАЧУ НА БАЛАНС ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 
ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ’ЄКТУ 
«КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ ПО ВУЛ. КАЛІНІНА У 
М. ОЛЕКСАНДРІЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

Доповідав: Дюбкін А.Л., депутат міської ради. 
Доповів, що з метою завершення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт 

водопровідної мережі по вул. Калініна у м. Олександрія Кіровоградської області» та 
розглянувши лист обласного комунально-виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» від 06.06.2014 № 1410/02-07-14 виконавчий комітет міської ради пропонує 
доручити управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради передати безкоштовно на баланс обласного комунально-
виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» проектно-кошторисну документацію 
робіт по об’єкту «Капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Калініна у 
м. Олександрія Кіровоградської області» вартістю 21878,64 грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1457 (додаток 1). 
 
 
 



   

63. СЛУХАЛИ: 
ПРО ПЕРЕДАЧУ НА БАЛАНС ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ’ЄКТУ 
«КОРЕГУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ «РЕКОНСТРУКЦІЯ І 
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИМИТРІВСЬКИХ ОЧИСНИХ СПОРУД 
ПОТУЖНІСТЮ 1500 М3/ДОБУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ, 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ». 

Доповідав: Дюбкін А.Л., депутат міської ради. 
Доповів, що з метою завершення робіт по об’єкту «Реконструкція і капітальний 

ремонт Димитрівських очисних споруд потужністю 1500 м3/добу Олександрійського 
району, Кіровоградської області» та розглянувши лист обласного комунально-
виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград» від 06.06.2014 № 1067/02-07-14 
виконавчий комітет міської ради пропонує доручити управлінню житлово-
комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради передати 
безкоштовно на баланс обласного комунально-виробничого підприємства «Дніпро-
Кіровоград» проектно-кошторисну документацію робіт по об’єкту «Реконструкція і 
капітальний ремонт Димитрівських очисних споруд потужністю 1500 м3/добу 
Олександрійського району, Кіровоградської області» вартістю 45760,8 грн. 

 
ГОЛОСУВАЛИ:  

За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 
Всі комісії схвалили проект рішення, крім постійної комісії законності, 

депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування, яка не визначилась. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 33; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Прийняти рішення міської ради № 1458 (додаток 1). 
 
64. СЛУХАЛИ: 

ПРО ЗВЕРНЕННЯ ДО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ 
ГРИЦЕНКА А.С. 

Доповідав: Лоцман Г.Г., депутат міської ради. 
Доповів, що з метою збереження громадянського спокою та нерозпалення 

політичної та соціальної ненависті в місті Олександрії проектом рішення пропонується 
схвалити звернення депутатів Олександрійської міської ради до Народного депутата 
України Гриценка А.С. та доручити міському голові Цапюку С.К. та секретарю міської 
ради Лоцману Г.Г. підписати та надіслати це рішення і звернення Народному депутату 
України Гриценку А.С., копії голові Кіровоградської обласної державної адміністрації 
Петіку О.В. та Голові Комітету з питань державного будівництва та місцевого 
самоврядування Жванії Д.В., а також висвітлити в місцевих засобах масової інформації. 

Зачитав текст звернення.  
 

ГОЛОСУВАЛИ:  
За прийняття проекту рішення за основу. 
Результати голосування: «За» -32; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Висновки постійних комісій: 



   

Всі комісії схвалили проект рішення, крім: постійної комісії законності, 
депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту та гласності, місцевого 
самоврядування; з питань стратегічного розвитку та планування, бюджету і фінансів, 
регуляторної політики; з питань приватизації майна, житла, землі які не надали 
висновків. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За проект рішення в цілому. 
Результати голосування: «За» - 31; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

 
ВИРІШИЛИ: 

Схвалити звернення депутатів Олександрійської міської ради до Народного 
депутата України Гриценка А.С. Прийняти рішення міської ради № 1459 
(додаток 1). 
 
65. СЛУХАЛИ: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЬКОЇ РАДИ БУГАЙЧЕНКА І.М. ПРО 
СВОЮ РОБОТУ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ, ВИКОНАННЯ НИМ РІШЕНЬ РАДИ. 

Доповідав: Бугайченко І.М., депутат міської ради. 
 Окреслив основні моменти депутатської діяльності. Закцентував увагу на 
виконанні ним доручень виборців наданих під час особистих зустрічей та звіту 
депутата.  

 
ГОЛОСУВАЛИ: 

За взяття інформації до відома. 
Результати голосування: «За» - 30; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
 

ВИРІШИЛИ: 
Взяти інформацію до відома (додаток 6). 
 
Головуючий сесії:  
Повідомив, що всі питання порядку денного розглянуті.  
Оголосив вісімдесяту сесію міської ради 6 скликання закритою. 
/прозвучав Державний Гімн України/ 
 
 
 
 
 

Головуючий сесії        С. ЦАПЮК 
 
 
Секретаріат сесії        О. ГОЛОВАЧОВА 
         О. ЛОБУНСЬКА 
         Г. АБАЖЕЙ 


