
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              29 березня 2016 року 

№ 126 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
третього засідання другої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 

 

Управління апарату 
міської ради,  

 

депутати міської ради 
 

Смірнов В.О., 
секретар міської ради, 

 

Бєлов В.В., 
Шамардіна К.О., 

Горбовський С.В., 
Демченко М.І., 

Краснокутський О.В. 
2.  Про внесення змін та доповнень до Графіка прийому 

виборців депутатами Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання в громадських приймальнях 
депутатів 

149 

Управління апарату 
міської ради 

(згідно заяв депутатів 
міської ради) 

Смірнов В.О., 
секретар міської ради 

 

3.  Про затвердження нової редакції Тимчасового 
положення про порядок демонтажу тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території міста Кіровограда 

142 

Юридичне 
управління 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 
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4.  Про затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 2015 рік 

110 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 «Про 
міський бюджет на 2016 рік» 

147 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

6.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховання 

216 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
7.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади          
м. Кіровограда майна обласної комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи «Колос» 

148 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу 

8.  Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік 77 

(доопрацьований) 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу 

9.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади         
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі 
військовослужбовцям, інвалідам війни І групи - 
учасникам АТО 

212 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

10.  Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік 

85 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

11.  Про затвердження Програми природоохоронних 
заходів місцевого значення на 2016 рік 101 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

12.  Про електронну петицію, адресовану 
Кіровоградській міській раді, її виконавчому 
комітету 

141 
Відділ по роботі зі 

зверненнями 
громадян 

Пономарьова О.М., 
начальник відділу 
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13.  Про передачу паливно-мастильних матеріалів 

143 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

 

14.  Про безоплатну передачу завершених будівництвом 
водопровідних мереж у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області 

214 

Управління 
капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

15.  Про затвердження Програми підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кіровограда             
на 2016 рік 

145 
Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

міської ради 

Красюк В.А., 
головний спеціаліст 

16.  Про звернення до Верховної Ради України 

144 

Депутати міської ради 
Санасарян С.С., 

Бойко С.В., 
Демченко М.І., 
Капітонов С.І., 
Маламен Г.С. 

Бойко С.В., 
депутат міської ради 

17.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2016 рік 

146 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

18.  Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-
2020 роки 

73 
(доопрацьований) 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

19.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2016 рік 
 

152 
Міська дружина Ліпко М.П., 

командир дружини 

20.  Про створення Комунального підприємства 
«Електротранс» Кіровоградської міської ради», 
затвердження Статуту та передачу матеріальних 
цінностей 
 

150 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 
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21.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 грудня 2015 року № 36 «Про 
затвердження Міської програми протидії тероризму 
у 2016 році» 151 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції та 

взаємодії з 
правоохоронними і 
контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст 

22.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28 квітня 2011 року № 473 («Про 
затвердження Комплексної програми внесення змін до 
генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального 
плану міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів 
масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування 
території міста Кіровограда та детального плану території 
міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних 
ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 
транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення 
архітектурно – планувальних рішень)») 

153 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

23.  Про звернення до Кабінету Міністрів України 

 

Депутати міської ради 
Цертій О.М., 

Гребенчук Ю.Ф., 
Мельниченко О.К., 

Розгачов Р.О., 
Колісніченко Р.М., 

Терзов Д.С. 

Цертій О.М.,  
депутат міської ради 

24.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок       
учасникам АТО  (9 пунктів) 

111 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

25.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (31 пункт) 

112 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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26.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (10 пунктів)  154 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

27.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (12 пунктів)  155 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

28.  Про надання Полозу С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 7-а (напроти будинку № 33)  
(учасник АТО) 

172 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

29.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок     
учасникам АТО  (5 пунктів)  

217 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

30.  Про надання Нестеренку В.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Салганні піски        
(учасник АТО) 

222 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

31.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (32 пункти)  234 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

32.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (38 пунктів) 235 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

33.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (46 пунктів) 

236 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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34.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (15 пунктів) 282 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

35.  Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Комарова (біля будинку № 8), право оренди на 
яку набувається на аукціоні 

113 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

36.  Про продаж Моргун С.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по              
вул. Яновського, 104-г 

114 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

37.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                    
вул. Короленка, 2-в  

115 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

38.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                
просп. Правди, 11/31-а 

116 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

39.  Про надання Мельниченко Н.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Університетському, 25-д  

120 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

40.  Про надання Перевертню Г.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Промисловому, 13 119 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

41.  Про надання Сидорову Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 16-у  118 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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42.  Про надання Сороковій Я.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 13  

117 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

43.  Про передачу Бобракову О.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Комарова, 70 130 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

44.  Про передачу Борисову О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Короленка, 12-а 128 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

45.  Про передачу Герасименко О.М. в оренду земельної 
ділянки по проїзду Тінистому, 6  129 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

46.  Про передачу ФОП Ільяшенко Н.В., Ільяшенку О.А. 
в оренду земельної ділянки по пров. Цеховому, 4-б  131 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

47.  Про передачу Кулішу В.М. в оренду земельної 
ділянки по просп. Промисловому, 15-а  134 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

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

122 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

49.  Про передачу Санасаряну Р.Р. в оренду земельних 
ділянок по вул. 50 років Жовтня, 27  

133 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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50.  Про передачу ТОВ «ЛАСКА-КІРОВОГРАД» в 
оренду земельної ділянки по вул. Кільцевій, 67  125 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

51.  Про передачу ПрАТ «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА» в оренду земельної 
ділянки по вул. Короленка, 1-д  

123 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

52.  Про передачу ПрАТ «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА» в оренду земельної 
ділянки по    вул. Короленка, 1-а  

124 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

53.  Про передачу ТОВ «ЛАДПЛЮС» в оренду земельної 
ділянки по вул. Куйбишева, 1-д  135 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

54.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам  (20 пунктів)  156 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

55.  Про дострокове припинення повноважень секретаря 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
Смірнова В.О. 

 

Пропозиція міського 
голови, враховуючи 

колективне звернення 
депутатів міської ради 

Райкович А.П., 
міський голова 

56.  Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання  

Пропозиція міського 
голови, враховуючи 

колективне звернення 
депутатів міської ради 

Райкович А.П., 
міський голова 

57.  Про затвердження Регламенту Кіровоградської 
міської ради сьомого скликання 

103 

Робоча група  щодо 
підготовки проекту 

Регламенту 
Кіровоградської міської 
ради сьомого скликання 

Смірнов В.О., 
голова робочої групи 

 
Райкович А.П., 
міський голова 
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58.  Про дострокове припинення повноважень депутата 
міської ради  

Згідно заяви депутата 
міської ради  
Згривця Ф.І. 

Райкович А.П., 
міський голова 

59.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам  (18 пунктів) 157 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

60.  Про передачу у спільну часткову власність 
земельних ділянок громадянам  (8 пунктів)  158 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

61.  Про передачу Аколішнову В.Л. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Яновського                       
(біля  будинку № 54)  

159 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

62.  Про передачу Дануці С.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Глиняній (перед 
домоволодінням № 15)   

160 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

63.  Про передачу Жабіну В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Нестерова (біля будинку 
№ 14) 

161 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

64.  Про передачу гаражному кооперативу «Фортеця» 
безоплатно у власність земельної ділянки по         
вул. 50 років Жовтня, 7-в 

162 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

65.  Про передачу КДПУ імені Володимира Винниченка 
у постійне користування земельної ділянки по              
вул. Полтавській, 35 та 37   

163 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

66.  Про передачу КДПУ імені Володимира Винниченка 
у постійне користування земельної ділянки по              
вул. Шевченка, 1 

164 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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67.  Про передачу відділу культури і туризму 
Кіровоградської міської ради у постійне 
користування земельної ділянки по                         
вул. Водоп’янова, 60 

165 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

68.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (13 пунктів)   

166 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

69.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
спільну сумісну власність громадянам  (11 пунктів)  

167 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

70.  Про надання Барбуну О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Байкальській, 107-а 

168 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

71.  Про надання Бініденку Д.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Береговій, 35 

169 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

72.  Про надання ФОП Ляшенко О.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-и 

171 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

73.  Про надання Сорокіну Д.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106 

173 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

74.  Про надання Чорнолісу В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 86 174 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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75.  Про надання Кіровоградській обласній організації 
Союзу юристів України дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Єгорова, 18 

175 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

76.  Про надання ОСББ «Сосновий бор» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Варшавській, 94 

176 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

77.  Про надання ПП «НЕГОЦИАНТ» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Інженерів, 15-а 

177 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

78.  Про надання Обласному об’єднанню церков 
Євангельських християн-баптистів (ООЦ ЄХБ) 
Кіровоградської області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Леніна, 166-а  

178 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

79.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам  (33 пункти)  179 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

80.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах  (15 пунктів)  

180 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

81.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам для 
подальшої передачі безоплатно у спільну сумісну 
власність  (25 пунктів)  

181 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

82.  Про надання ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних ділянок по             
м. Кіровограду 

182 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 



 12 

83.  Про надання ТОВ «ГРАНЕКС» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по       
вул. Новозаводській, 2-а 

183 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

84.  Про надання ПрАТ «Кіровоградське видавництво» 
КП ДАК «Укрвидавполіграфія» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по    
просп. Промисловому, 2 

184 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

85.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                 
просп. Правди, 4-а 

185 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

86.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Віктора     
Чміленка, 63 

186 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

87.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Куйбишева (біля будинку № 5) та включення 
до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть 
на земельні торги окремим лотом 

191 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

88.  Про передачу Булгару Д.П. в оренду земельної 
ділянки  по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 192 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

89.  Про передачу Гадомській Г.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева (у дворі 
житлового будинку № 92) 193 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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90.  Про передачу Соколову С.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106-в 194 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

91.  Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ГРОМАДСЬКО-
ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА» в оренду земельної 
ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола (біля     
будинку № 1-г) 

195 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

92.  Про передачу ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ» в оренду земельної 
ділянки по вул. Шатила, 10 

196 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

93.  Про передачу ТОВ «Кіровоградський міський Палац 
культури» в оренду земельної ділянки по                
вул. Віктора Чміленка, 53/35 

197 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

94.  Про передачу ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» в оренду 
земельної ділянки по вул. Волкова, 17 198 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

95.  Про передачу ПП «ЧЕРН-ТРАНС» в оренду 
земельної ділянки по вул. Промисловій, 2-а 199 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

96.  Про припинення договорів оренди земельних ділянок 
по м. Кіровограду (15 пунктів)  200 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

97.  Про поновлення Кравченку П.Р. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (у дворі 
житлового будинку № 96-б) 

202 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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98.  Про поновлення Левченко В.А. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 
муніципального ринку) 

203 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

99.  Про поновлення Сідельнікову О.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 8-б 205 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

100.  Про поновлення Яремчук Н.В. договору оренди 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля            
будинку № 4) 

206 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

101.  Про поновлення ТОВ «АВТОМОБІЛЬНА ГРУПА 
«БОГДАН» договору оренди земельної ділянки по          
вул. Героїв Сталінграда, 6-а 

207 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

102.  Про поновлення ПАТ «Кіровоградобленерго» 
договору оренди земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (біля будинку № 34/32) 

208 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

103.  Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору 
оренди земельної ділянки по вул. Короленка (біля 
аптеки) 

209 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

104.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 05.06.2012 № 1786 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок ПАТ 
«Кіровоградобленерго») 

210 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

105.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради  (9 пунктів) 

211 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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106.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам  (18 пунктів) 

218 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

107.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам в садових товариствах  (7 пунктів) 

219 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

108.  Про надання Барановій А.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Селище Миру, 3 

220 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

109.  Про надання Зборовській Л.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Богдана       
Хмельницького, 64 

221 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

110.  Про надання Роздольському В.Ю. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Районній, 1-в 

223 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

111.  Про надання Спринчану А.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Філатова, 8/74 

224 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

112.  Про надання ТОВ «Інвестиційно-фінансова група 
«Центр» дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок  по 
м. Кіровограду 

225 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

113.  Про надання ПП «Креативна кухня 2» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Декабристів, 7/17 226 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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114.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по місту Кіровограду  (6 пунктів)  

228 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

115.  Про відмову Сошнікову О.Г. у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Єгорова (біля         
будинку № 26) 

229 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

116.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (23 пункти)  230 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

117.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (12 пунктів)  231 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

118.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність (10 пунктів)  

232 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

119.  Про надання ПФ «ПЕТРОЛІУМ-СЕРВІС» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по просп. Інженерів, 11-а 

233 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

120.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам  (8 пунктів)  237 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

121.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам  (12 пунктів)  

238 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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122.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам  (10 пунктів)  239 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

123.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам  (10 пунктів)  240 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

124.  Про передачу Мукашову В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Енергетиків 241 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

125.  Про передачу Останньому Г.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Марії 
Заньковецької, 10 

242 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

126.  Про передачу Рижко О.С., Жикул В.І., Бойко Т.В., 
Мартишевській К.В., Бурко Л.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Соколівській, 2-в 

243 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

127.  Про передачу Сушко С.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Петра Чубинського, 3 244 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

128.  Про передачу Ткачу Ю.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 12 

245 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

129.  Про передачу управлінню Державної пенітенціарної 
служби України в Кіровоградській області у постійне 
користування земельної ділянки по вул. Генерала 
Жадова (біля будинку № 28) 

246 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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130.  Про продаж ФОП Качаненко Н.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по                    
вул. Олександрійській, 87 

247 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

131.  Про продаж Тісен В.А. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по         
просп. Правди, 8-а 

248 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

132.  Про продаж приватному науково-виробничому 
малому підприємству фірмі «ІНКОПМАРК» 
земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вул. В'ячеслава Чорновола, 19/22 

249 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

133.  Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Волкова, право оренди на яку набувається на 
аукціоні 

250 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

134.  Про передачу Сердюку М.А. та Дмітрієнко М.С. в 
оренду земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г 252 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

135.  Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 
земельної ділянки по пров. Цеховому 253 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

136.  Про передачу ПрАТ «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА» в оренду земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 1 

254 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

137.  Про передачу ПрАТ «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА» в оренду земельної 
ділянки по вул. Короленка, 1-а 255 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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138.  Про передачу ПрАТ «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА» в оренду земельної 
ділянки по    вул. Короленка, 1-є 

256 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

139.  Про поновлення Верещаку В.В. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Яновського, 155 258 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

140.  Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 92-а 259 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

141.  Про поновлення Єліну А.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 
ринку «ПРЕСТИЖ») 

260 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

142.  Про поновлення Журенко Т.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 
муніципального ринку) 

261 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

143.  Про поновлення ФОП Загребельному К.В. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Преображенській, 
16-в 

262 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

144.  Про поновлення Омесю М.С. та Омесь О.І. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Калініна, 21 

263 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

145.  Про поновлення Короні Л.П. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Гоголя, 95/46 

264 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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146.  Про поновлення Матюшенку С.Б. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Ялтинській (біля зупинки 
міського транспорту «Онкодиспансер») 

265 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

147.  Про поновлення Самойловій Н.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Гагаріна, 9 266 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

148.  Про поновлення Яковцю О.В. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля            
будинку № 11) 

267 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

149.  Про поновлення КП «УКРАЇНА» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Дружби народів, 9-а 268 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

150.  Про поновлення КП «УКРАЇНА» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Поповича, 1 269 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

151.  Про поновлення ПВКФ «СВЕСА» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 28-а     
(0,1499 га) 

270 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

152.  Про поновлення ПВКФ «СВЕСА» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 28-а     
(0,2999 га) 271 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

153.  Про зміну Довбні Є.О. цільового призначення 
земельної ділянки по пров. Санаторному 1-у, 15 

272 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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154.  Про зміну Правосудько В.Б. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Філатова 273 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

155.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14.07.2015 № 4348 («Про надання 
Колесник В.О. дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 56-а») 

274 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

156.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 22.09.2015 № 4547 («Про поновлення           
Бордюжі О.О. та Панченку А.М. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Родниковій, 90») 
 

275 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

157.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.09.2015 № 4672 («Про передачу           
Ніколаєнку А.А. земельної ділянки по вул. В’ячеслава 
Чорновола, 4») 

276 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

158.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 13.10.2015 № 4710 («Про надання   
Рибці Д.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в районі пров. Курінного») 
 

277 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

159.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради  (2 пункти) 278 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

160.  Про надання ТОВ «ФМ-АЛЬЯНССЕРВІС» дозволу 
на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по                       
просп. Винниченка, 1-в 

283 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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161.  Про надання ТОВ «ФМ-АЛЬЯНС» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) по вул. Габдрахманова, 35-а 

284 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

162.  Про передачу ТОВ «ФМ-АЛЬЯНС» в оренду 
земельної ділянки по  вул. Героїв України, 30-а 285 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

163.  Про передачу ТОВ «ФМ-АЛЬЯНС» в оренду 
земельної ділянки по  вул. Єгорова, 56-п 286 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


