
                                                              
Додаток  
до рішення Кіровоградської 
міської ради 

        12 вересня 2012 року 
        № 1898 
 

П Е Р Е Л І К 
рішень Кіровоградської міської ради шостого скликання,  
які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 
 від 27 січня 2011 року 

№ 86 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 18 травня 2010 року № 3565 „Про затвердження Міської 
програми „Діти м. Кіровограда” на 2010 -2014 роки”;  

№ 169 „Про передачу ФОП Бабенкову О.Ю. в оренду земельної ділянки 
по вул. Андріївській, 10 – а”; 

№ 173 „Про передачу Конопльовій Л.А. в оренду земельної ділянки по  
вул. Космонавта Попова, 13, к.1”; 

№ 178 „Про передачу ФОП Овдію І.О. в оренду земельної ділянки по    
вул. 50 років Жовтня, 38”. 

  
 від 24 лютого 2011 року 

№ 253 „Про передачу Ковалику А.А. в оренду земельної ділянки по                 
вул. Євгена Маланюка, 19”; 

№ 254 „Про передачу ФОП Малихіну О.М. в оренду земельної ділянки по 
вул. Кавказькій, 16/15”; 

№ 287 „Про передачу Душкіній Л.Б. в оренду земельної ділянки по               
просп. Комуністичному, 7”; 

№ 290 „Про передачу Шевченко Ю.В. в оренду земельної ділянки по                
вул. Генерала Родимцева, 92-г”. 

  
 від 29 березня 2011 року 

№ 325 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
по вул. Декабристів, 22/75”; 

№ 411 „Про поновлення ФОБ Гаркавенко А.В. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 37/16”; 

№ 412 „Про поновлення Гребенюк Л.В. договору оренди земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 38”; 

№ 413 „Про поновлення ФОБ Дзюбенку В.Я. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 20”; 

№ 417 „Про поновлення ФОП Кутулупенку О.М. договору оренди 
земельної ділянки на розі вулиць Генерала Родимцева та 
Ялтинської”. 
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 від 31 березня 2011 року 
№ 438 „Про передачу Шутці В.В. в оренду земельної ділянки по   

вул. Острівській, 2”; 
№ 439 „Про передачу ТОВ фірмі „ТАНОР” в оренду земельної ділянки по 

вул. В’ячеслава Чорновола, 14/2”. 
  
 від 28 квітня 2011 року 

№ 506 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
по вул. Валентини Терешкової, 166-б”; 

№ 532 „Про поновлення ФОП Галагану І.П. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 11/1)”; 

№ 533 „Про поновлення ФОП Карплюк І.П. договору оренди земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 14”; 

№ 535 „Про надання ФОП Пономаренко Н.О. дозволу на передачу в 
суборенду земельної ділянки по вул. Декабристів, 20”. 

  
 від 31 травня 2011 року 

№ 556 „Про перенесення кінцевої зупинки маршрутного таксі № 44”. 
  
 від 30 червня 2011 року 

 № 637 „Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської 
міської ради”; 

№ 663 „Про передачу Хайнацькому С.М. у власність земельної ділянки по 
пров. Архангельському, 1-а”; 

 № 722 „Про передачу Владову В.І. та Владовій О.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 12”; 

 № 728 „Про поновлення ТОВ „АВІАТОР” договору оренди земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 15”; 

 № 737 „Про надання управлінню капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки”; 

№ 738 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
03.09.09 № 2548 (завод ім. В.К.Таратути)”. 

  
 від 14 вересня 2011 року 

№ 752 „Про виконання міського бюджету за перше півріччя  2011 року”; 
№ 777 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

по вул. 50 років Жовтня, 27-а”; 
№ 781 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля мосту), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
№ 783 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

по вул. Преображенській, 79-а”; 
№ 785 „Про передачу у власність Бойку А.І. земельної ділянки по                

вул. Толбухіна, 35”; 
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№ 838 „Про передачу Жосану С.В. в оренду земельної ділянки по          
вул. Карла Маркса, 38-а”; 

№ 840 „Про передачу Мартиновій Л.М. в оренду земельної ділянки по 
вул. Яновського, 155”; 

№ 841 „Про передачу Підкопайлу В.М. в оренду земельної ділянки по 
вул. Поповича, 7-а”; 

№ 845 „Про передачу ТОВ “ТРЕЛАКС-ПАК” в оренду земельної ділянки 
по просп. Інженерів, 15-б”; 

№ 846 „Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок по м. Кіровограду”; 

№ 847 „Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок по м. Кіровограду”. 

  
 від 27 жовтня 2011 року 

 № 866 „Про створення комунального підприємства „Кіровоград 
Земпроект” Кіровоградської міської ради” та затвердження його 
Статуту”; 

 № 876 „Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 
від 31 травня 2011 року № 589”; 

№ 900 „Про передачу у власність земельних ділянок в садівницькому 
товаристві „Аграрник”; 

№ 901 „Про безоплатну передачу у власність земельних ділянок членам 
СТ “Дружба”; 

№ 902 „Про передачу у власність земельних ділянок в садівничому 
товаристві ім. Тимірязєва”; 

№ 971 „Про передачу Фьодорову А.С. в оренду земельної ділянки  по   
вул. Набережній, 13”; 

№ 976 „Про передачу Мигрін Н.О. в оренду земельної ділянки по          
вул. Гоголя, 95/46”; 

№ 978 „Про передачу ФОП Манжулі Г.О. в оренду земельної ділянки по 
вул. Леніна, 46”; 

№ 979 „Про передачу Дзюбак Н.А. в оренду земельної ділянки по          
вул. Преображенській, 16-г”; 

№ 981 „Про передачу Шутці В.В. в оренду земельної ділянки по             
вул. Острівській, 2”; 

№ 984 „Про передачу ТОВ “Єлисеївський” в оренду земельної ділянки по 
вул. Волкова, 11, корп. 1”; 

№ 985 „Про передачу МП ТОВ “ТОРГСЕРВІС” в оренду земельної 
ділянки по вул. Кільцевій, 40-б”; 

№ 986 „Про передачу ПМП НВФ „КІТ” в оренду земельної ділянки по 
вул. Генерала Родимцева, 89-а”; 

№ 988 „Про передачу ВКФ “РВК ПЛЮС” у формі ТОВ в оренду 
земельної ділянки по вул. Московській, 171-а”; 

№ 989 „Про передачу ПП „Альбіон-Істейт К” в оренду земельної ділянки 
по вул. Червоногвардійській, 26”; 
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№ 990 „Про передачу ПП „Альбіон-Істейт Р” в оренду земельної ділянки 
по вул. Рівненській, 7”; 

№ 991 „Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок по м. Кіровограду”; 

№ 992 „Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельної 
ділянки по пров. Цеховому”; 

№ 1008 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки по                
вул. Кропивницького (біля мосту)”. 

  
 від 07 грудня 2011 року 

 № 1015 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В.В.”; 

 № 1020 „Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення на 2011 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року № 108”; 

№ 1026 „Про звільнення комунальних підприємств від сплати земельного 
податку на 2012 рік”; 

№ 1027 „Про звільнення Кіровоградської обласної громадської організації 
„Єлисаветградське православне товариство” від сплати земельного 
податку на 2012 рік”; 

№ 1028 „Про надання пільги Кіровоградському комунальному 
підприємству по утриманню шляхів по сплаті земельного податку 
на 2012 рік”; 

№ 1031 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, корп.1”; 

 № 1034 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Куйбишева (біля 
будинку № 1-в), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

 № 1073 „Про передачу Алєксєєвій С.М. в оренду земельної ділянки по  
вул. Московській (зупинка міського транспорту „Провулок 
Азовський”)”; 

 № 1075 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по        
вул. Бєляєва, 8”; 

№ 1076 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по        
вул. Волкова, 26, корп. 1”; 

№ 1077 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по        
вул. Маршала Конєва, 13, корп. 2”; 

№ 1078 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по        
вул. Шевченка, 52/31”; 

№ 1083 „Про передачу Колісниченко Л.Ф. та Волобуєвій Т.Ф. в оренду 
земельної ділянки по пров. Декабристів, 7”; 

№ 1084 „Про передачу Овдію І.О. в оренду земельної ділянки по   
вул. Комарова, 44”; 

№ 1087 „Про передачу Пуліківському В.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Великій Перспективній, 3/5”; 
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№ 1089 „Про передачу Сергачу В.Г. в оренду земельної ділянки по     
просп. Правди, 2, корп. 1”; 

№ 1092 „Про передачу Череднику С.В. та Юрченку О.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 22-а”; 

№ 1098 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки по вул. Леніна 
(у дворі будинку № 28)”; 

 № 1105 „Про затвердження Програми впровадження системи 
відеоспостереження для охорони громадського правопорядку        
м. Кіровограда”; 

 № 1108 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по шосе 
Олександрійському”; 

 № 1109 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по         
вул. Пацаєва (біля будинку № 8, корп. 1)”; 

 № 1110 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Преображенській 
(біля Центрального ринку), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”. 

  
 від 29 грудня 2011 року 

№ 1121 „Про збільшення бюджетних призначень на оплату праці з 
нарахуваннями”; 

№ 1122 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1125 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради         

від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет на 2011 рік”; 
№ 1126 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради        

від 27 січня 2011 року № 84 „Про затвердження Програми медико-
соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда на 2011 рік”; 

№ 1127 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської  ради       
від 27 січня 2011 року № 85 „Про затвердження Міської цільової 
програми „Реабілітація дітей-інвалідів м. Кіровограда”                            
на 2011 рік”; 

№ 1128 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                               
від 27 січня 2011 року № 87 „Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров’я        
на 2011 рік”; 

№ 1129 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                
від 18 травня 2010 року № 3565 „Про затвердження Міської 
програми „Діти м. Кіровограда” на 2010-2014 роки”; 

№ 1130 „Про внесення змін до Програми підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2011 рік, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року       
№ 105”; 
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№ 1131 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                
від 27 січня 2011 року № 117 „Про встановлення місцевих податків 
та зборів”; 

№ 1132 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                   
від 18 грудня 2007 року № 362 „Про затвердження Переліку 
суб’єктів господарювання, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда”; 

№ 1136 „Про внесення змін до рішення  Кіровоградської міської ради  
від  7 грудня 2011 року № 1105”. 

  
 від 26 січня 2012 року 

№ 1138 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1140 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Голуба Д.В.”; 
№ 1144 „Про звільнення підприємств від сплати земельного податку на 

2012 рік”; 
№ 1147 „Про передачу до комунальної власності територіальної громади   

м. Олександрії Кіровоградської області”; 
№ 1152 „Про внесення змін до структури, загальної чисельності та штатів 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради, затверджених 
рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року       
№ 78”; 

№ 1165 „Про затвердження Програми управління комунальним майном на 
2012 рік”; 

№ 1174 „Про внесення змін до Положення про управління містобудування 
та архітектури Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради   від 24 лютого 2011 року 
№ 212”; 

№ 1175 „Про внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської 
ради від 31 травня 2011 року № 577”. 

  
 від 02 лютого 2012 року 

№ 1178 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1179 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Шаповалової В.Ф.”;  
№ 1181 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

по вул. Жовтневої революції, 33”; 
№ 1182 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

по вул. Кірова, 86-а”;  

№ 1183 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Єгорова (біля 
будинку № 57), право оренди на яку набувається на аукціоні”;  

№ 1184 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда 
(біля торговельно-ярмаркового майданчика ПАТ „Автобусний 
парк” 13527), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
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№ 1185 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по          
вул. Генерала Жадова (біля кафе „Азалія”)”; 

№ 1186 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по вул. 40-
річчя Перемоги”; 

№ 1188 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1189 „Про передачу Васильєву С.О. у власність земельної ділянки по 
вул. Тернопільській (біля будинку № 55)”; 

№ 1190 „Про передачу Вашакідзе О.Б. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Калініна, 32-г”; 

№ 1191 „Про передачу Вихристенку О.Л. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Козацькому, 2”; 

№ 1192 „Про передачу Владову Р.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Миргородському (біля будинку № 21)”; 

№ 1193 „Про передачу Заруляку Д.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 17)”; 

№ 1194 „Про передачу Кабакову А.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26)”; 

№ 1195 „Про передачу Карленко М.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Єгорова (у дворі будинку № 8)”; 

№ 1196 „Про передачу Козуб А.І. безоплатно у власність земельної ділянки 
по вул. Світлогорській 2-й, 23”; 

№ 1197 „Про передачу Мазуренко М.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Волкова, 9, корп. 1”; 

№ 1198 „Про передачу Назаренко Л.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Комарова (біля гаражного кооперативу 
автолюбителів - 7)”; 

№ 1199 „Про передачу Нікітіній Н.П. у власність земельної ділянки по 
пров. Новоселівському, 3-а”;  

№ 1200 „Про передачу Нікітчук О.В. у власність земельної ділянки по          
вул. Семена Палія”; 

№ 1201 „Про передачу Павленку В.Й. у власність земельної ділянки по 
вул. Пушкіна, 56”; 

№ 1202 „Про передачу Чорному Ф.Ф. безоплатно у власність земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 8, корп. 2)”; 

№ 1203 „Про передачу Юрченко С.А. у власність земельної ділянки по    
вул. Гідросилівській, 10”; 

№ 1204 „Про передачу Якимчук Н.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Шкільній, 51”; 

№ 1205 „Про передачу Кіровоградській релігійній громаді іудейського 
віросповідання у постійне користування земельної ділянки по    
вул. Дзержинського, 90/40”; 
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№ 1206 „Про передачу Кіровоградському професійному ліцею побутового 
обслуговування земельної ділянки по  вул. Декабристів, 3”; 

№ 1207 „Про передачу комунальному підприємству по управлінню 
будинками Кіровоградської обласної ради земельної ділянки по 
вул. Великій Перспективній, 51”; 

№ 1208 „Про передачу дошкільному навчальному закладу                                
(ясла-садок) № 28 „Зірочка” земельної ділянки по                     
просп. Комуністичному, 8-а”;  

№ 1209 „Про передачу Державному підприємству обслуговування 
повітряного руху України земельної ділянки по                                  
вул. Добровольського, 1”; 

№ 1210 „Про надання Абрамовичу М.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Нижній 
(напроти житлового будинку № 1)”; 

№ 1211 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Героїв 
Сталінграда, 3-а”;  

№ 1212 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Тимірязєва, 66”; 

№ 1213 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по            
вул. Тимірязєва, 66/44”; 

№ 1214 „Про надання Березовській Т.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Аерофлотській, 17-б”; 

№ 1215 „Про надання Бойко Г.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по        
вул. Мелітопольській, 63”; 

№ 1216 „Про надання Бордюжі І.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по     
вул. Бєляєва, 12”; 

№ 1217 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Київській, 11/3”; 

№ 1218 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Микитенка, 25”; 

№ 1219 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Микитенка, 25”; 

№ 1220 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Пляжевій, 1”; 
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№ 1221 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Дружби 
народів, 1”; 

№ 1222 „Про надання Глущак М.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
вул. Комарова, 48/149”; 

№ 1223 „Про надання Донцовій А.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Профспілковій, 22-а”; 

№ 1224 „Про надання Єреміній Л.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Великій 
Перспективній (у дворі житлового будинку № 3)”; 

№ 1225 „Про надання Загребельній Т.Е. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Повітрянофлотській, 2”; 

№ 1226 „Про надання Запотоцькому Г.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
вул. Червоногвардійській (біля будинку № 11)”; 

№ 1227 „Про надання Зеленській В.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Яновського (напроти будинку № 54)”; 

№ 1228 „Про надання Іваніщевій О.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Калініна, 13”; 

№ 1229 „Про надання Кіяшко Л.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
пров. Мотокросному, 59”; 

№ 1230 „Про надання Ковальову Л.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Жадова, 20, корп.1”; 

№ 1231 „Про надання Коломійцю С.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по 
вул. Слави, 4”; 

№ 1232 „Про надання Колосу Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Преображенській, 49-а”; 

№ 1233 „Про надання Кондратюк З.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Кропивницького, 79”; 

№ 1234 „Про надання Коряці В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Смоленській, 2”; 

№ 1235 „Про надання Криці Ю.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
пров. Луговому (біля будинку № 8)”; 
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№ 1236 „Про надання Кушніру Д.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Балтійській, 55”; 

№ 1237 „Про надання Лізункову О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Художника Їжакевича”; 

№ 1238 „Про надання Макарицькій О.С. та Олійник Т.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Лісному, 38”; 

№ 1239 „Про надання Малишку В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Дворцовій (у дворі будинків №№ 27-31)”; 

№ 1240 “Про надання Михайленку П.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ванди 
Василевської, 45”; 

№ 1241 „Про надання Панову В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Комарова (біля будинку № 19)”; 

№ 1242 „Про надання Поліварі О.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по     
вул. Маріупольській, 2-б”;  

№ 1243 „Про надання Полозу О.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Карусельній, 7”; 

№ 1244 „Про надання Пономаренко Г.К. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
пров. Луговому (біля будинку № 8)”; 

№ 1245 „Про надання Рескаленко В.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена 
Маланюка, 26”; 

№ 1246 „Про надання Солонченку В.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Преображенській, 9-в”; 

№ 1247 „Про надання Тимчишину П.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (біля житлового будинку № 3)”; 

№ 1248 „Про надання Щербакову О.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки просп. Перемоги 
(біля житлового будинку № 18)”; 

№ 1249 „Про надання Яровому А.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки   по вул. Великій 
Перспективній (біля житлового  будинку № 18/14)”; 

№ 1250 „Про надання Кіровоградському професійному ліцею дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській, 21-а”; 
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№ 1251 „Про надання ТОВ „Поліграфічні послуги” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 31/36”; 

№ 1252 „Про надання комунальному підприємству „Кіровоградські ринки” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 23 та 
№ 25)”; 

№ 1253 „Про надання Управлінню Міністерства внутрішніх справ України 
у Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
пров. Косокутному”; 

№ 1254 „Про надання релігійній громаді (парафії) на честь Преподобного 
Сергія Радонезького Кіровоградської єпархії Української 
Православної Церкви м. Кіровоград дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                
вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 22)”; 

№ 1255 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по               
вул. Полтавській, 81”; 

№ 1260 „Про передачу ФОП Заболотній В.М. в оренду земельної ділянки 
по вул. Волкова, 11, корп. 1”; 

№ 1262 „Про передачу Недовоз К.А. в оренду земельної ділянки по                  
вул. Маршала Конєва, 9”; 

№ 1263 „Про передачу Рувінштейн О.С. в оренду земельної ділянки по  
вул. 50 років Жовтня, 27”; 

№ 1264 „Про передачу Рувінштейну Р.Л. в оренду земельної ділянки по 
вул. 50 років Жовтня, 27”; 

№ 1265 „Про передачу Сидоренку Ю.Г. в оренду земельної ділянки по  
вул. Миру, 17-б”; 

№ 1266 „Про передачу Тімоніній Т.І. в оренду земельної ділянки по              
вул. Жовтневої революції, 70”; 

№ 1268 „Про передачу ФОП Ходюкову В.П. в оренду земельної ділянки по 
вул. Жовтневої революції, 39-п”; 

№ 1269 „Про передачу Янковській Н.М., Янковській Д.В.,                  
Каверіній А.А. в оренду земельної ділянки по просп. Правди, 12”; 

№ 1270 „Про передачу ПАТ ,,Райффайзен Банк Аваль” в оренду земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова, 2”; 

№ 1272 „Про передачу ПП „П-Медея” земельної ділянки по                              
вул. Волкова, 28, корп. 1”; 

№ 1277 „Про передачу ТОВ „Катков К” в оренду земельної ділянки по 
просп. Промисловому, 9”; 

№ 1280 „Про розірвання договорів оренди земельних ділянок та 
припинення права постійного користування землею”; 

№ 1281 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки та припинення 
права постійного користування землею”; 
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№ 1282 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки по   
вул. Куроп’ятникова, 21”; 

№ 1283 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки по               
вул. Луначарського, 21”. 

  
 від 28 лютого 2012 року 

№ 1291 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1292 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Стрижакова А.О.”; 
№ 1302 „Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Кіровограда житлового будинку № 39 по                          
вул. Кузнєцова”;   

№ 1303 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”. 

  
 від 03 березня 2012 року 

№ 1305 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1311 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по просп. Правди, 7-а”; 
№ 1312 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській 

(біля будинку № 2), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
№ 1313 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Жовтневої революції 

(біля домоволодіння по вул. Київській, 19), право оренди на яку 
набувається на аукціоні”; 

№ 1314 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по                
вул. Кропивницького (біля мосту)”; 

№ 1315 „Про затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому 
(біля ТОВ „Промтехресурс”), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 1316 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”;  

№ 1317 „Про передачу Андреєвій Л.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (у дворі будинку №4)”; 

№ 1318 „Про передачу Білоусу І.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26/1)”; 

№ 1319 „Про передачу Боришполю О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Декабристів (у дворі житлового будинку №4)”;  

№ 1320 „Про передачу Будулатію В.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”; 

№ 1321 „Про передачу Вороній Л.А. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській (біля житлового                        
будинку № 21-б)”; 
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№ 1322 „Про передачу Гавриленко В.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва (біля житлового                     
будинку № 13, корп. 2)”; 

№ 1323 „Про передачу у власність Галащуку І.Б., Галащук А.І., та              
Галащук О.І. земельної ділянки по пров. Сухомлинського, 9”;   

№ 1324 „Про передачу Гривачевській Г.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Поповича (біля житлового                    
будинку № 7-в)”; 

№ 1325 „Про передачу Грохольському О.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Училищному (біля будинку №10)”; 

№ 1326 „Про передачу Діброві В.К. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Карабінерній (напроти будинку № 1)”; 

№ 1327 „Про передачу Димурі О.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля житлового будинку № 56)”; 

№ 1328 „Про передачу Жаданову М.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській (біля  будинку № 23)”; 

№ 1329 „Про передачу Згривцю Р.Ф. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Нейгауза (біля будинку № 21-а)”; 

№ 1330 „Про передачу Карась В.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Комарова, 81”; 

№ 1331 „Про передачу Кривоносу І.Ф. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (біля житлового                
будинку № 10-а)”; 

№ 1332 „Про передачу Котку О.М., Ліненку В.М. безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Героїв Сталінграда (біля                       
будинку № 32)”; 

№ 1333 „Про передачу Нужненку В.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля  будинку № 50)”; 

№ 1334 „Про передачу Олексюку О.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)”; 

№ 1335 „Про передачу Пересипку С.А. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля  будинку № 29)”; 

№ 1336 „Про передачу Плисенку М.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля житлового                       
будинку № 22)”; 

№ 1337 „Про передачу Погребнюку Р.А. та Погребнюку А.А. безоплатно у 
власність земельних ділянок по  вул. Леваневського”; 

№ 1338 „Про передачу Поліщуку Л.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 74)”; 

№ 1339 „Про передачу Сазоновій Л.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Андріївській (біля житлового будинку № 16)”; 

№ 1340 „Про передачу Скок В.О. безоплатно у власність земельної ділянки 
по вул. Волкова (біля будинку № 8, корп. 1)”; 
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№ 1341 „Про передачу Тирличу В.Л. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового           
будинку № 17)”; 

№ 1342 „Про передачу Хаславській О.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі житлового 
будинку № 8)”; 

№ 1343 „Про передачу Чопенку В.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 74)”; 

№ 1344 „Про передачу Шморгун О.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Карабінерній (напроти житлового будинку № 3)”; 

№ 1345 „Про передачу Державній митній службі України земельної 
ділянки по вул. Орджонікідзе, 15”; 

№ 1346 „Про передачу КЗ „Кіровоградській обласний будинок дитини” 
земельної ділянки по вул. Глинки, 46”; 

№ 1347 „Про надання Бардишу В.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Андріївській (біля будинку № 16)”; 

№ 1348 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   вул. Степняка 
-Кравчинського, 32”; 

№ 1349 „Про надання Бережному Є.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Калініна, 32”; 

№ 1350 „Про надання Березі М.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миру 
(біля будинку № 27)”; 

№ 1351 „Про надання Вараві А.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Нейгауза, 23”; 

№ 1352 „Про надання Васінській Л.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Петра Лахмана, 32”; 

№ 1353 „Про надання Глушко Л.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Червоногвардійській (біля житлового будинку № 11)”; 

№ 1354 „Про надання Згривець О.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 
просп. Комуністичному, 7”; 

№ 1355 „Про надання Івлєвій Н.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   
пров. Миргородському (біля котельні)”; 

№ 1356 „Про надання Качан Л.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Академіка Корольова, 25/6”; 
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№ 1357 „Про надання Коваленку А.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 20 років 
міліції (гараж № 38)”; 

№ 1358 „Про надання Котляренку Л.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Куроп’ятникова (в автокооперативі „Гірник”)”; 

№ 1359 „Про надання Кравченко Є.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Комарова 
(біля будинку № 36)”; 

№ 1360 „Про надання Красноштану М.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва 
(у дворі житлового будинку № 4, корп. 2)”; 

№ 1361 „Про надання Лопаті І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня (напроти будинку № 14)”; 

№ 1362 „Про надання Луцкевич С.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
пров. Курінному, 6”; 

№ 1363 „Про надання Мамализі В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Яновського (біля будинку № 159)”; 

№ 1364 „Про надання Медяник К.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Червонозорівській (біля будинку № 9)”; 

№ 1365 „Про надання Морозу Г.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Космонавта Попова (біля житлового будинку № 15, корп. 2)”; 

№ 1366 „Про надання Олійник Л.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Комарова, 30”; 

№ 1367 „Про надання Очеретяному К.В., Очеретяній О.А,         
Очеретяному І.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по  просп. Комуністичному, 9”; 

№ 1368 „Про надання Резніченку І.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 17)”; 

№ 1369 „Про надання Рулі Н.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Червонозорівській (у дворі будинку № 9)”; 

№ 1370 „Про надання Скліфусу В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                
вул. Пожарського (напроти будинку № 5)”; 

№ 1371 „Про надання Солопу О.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Полтавській (біля будинків № № 22, 24)”; 
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№ 1372 „Про надання Стрільцову В.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Правди 
(біля будинку № 7, корп. 5)”; 

№ 1373 „Про надання Сторожуку М.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по    
вул. Повітрянофлотській (у дворі житлового будинку № 59)”; 

№ 1374 „Про надання Чернезі В.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Байкальській (біля житлового будинку № 116)”; 

№ 1375 „Про надання Чернявській В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня (біля будинку № 20)”; 

№ 1376 „Про надання Шеремету В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                
вул. Башкирській (біля котельні)”; 

№ 1377 „Про надання Шершнюку А.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Андріївській (напроти будинку № 41)”; 

№ 1378 „Про надання Щербі О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Дружби 
народів, 6”; 

№ 1379 „Про надання відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 
міської ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Курганній, 64”; 

№ 1380 „Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)”; 

№ 1381 „Про надання ПрАТ „Кіровоградська механічна майстерня” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кірова, 83”; 

№ 1382 „Про надання ПрАТ „Кіровоградська механічна майстерня” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кірова, 83-а”;  

№ 1383 „Про надання ПрАТ „Кіровоградська механічна майстерня” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Покровській, 12-а”; 

№ 1384 „Про надання ПрАТ „Кіровоградська механічна майстерня” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Покровській, 12-б”;  

№ 1385 „Про надання ТОВ „Екоцентр” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Аджамській, 29”; 

№ 1386 „Про надання ТОВ „Маранта LTD” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Аджамській, 13-а”; 
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№ 1387 „Про надання Управлінню виконавчої дирекції фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України у Кіровоградській області дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Фісановича, 9”; 

№ 1388 „Про передачу ФОП Заболотній В.М. в оренду земельної ділянки 
по вул. Героїв Сталінграда, 8”; 

№ 1390 „Про передачу Табалову С.М. в оренду земельної ділянки по              
вул. Великій Перспективній, 9”; 

№ 1391 „Про передачу ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” в оренду земельної 
ділянки по вул. Декабристів, 2/14”; 

№ 1392 „Про передачу ТОВ „Ясин ЛТД” в оренду земельної ділянки по 
вул. Київській, 48-а”; 

№ 1394 „Про передачу ТОВ „Домініон-Кіровоград” в оренду земельної 
ділянки по вул. Академіка Корольова, 13”; 

№ 1395 „Про передачу ТОВ „Домініон-Кіровоград” в оренду земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 44”; 

№ 1397 „Про розірвання договорів оренди земельних ділянок”; 
№ 1400 „Про надання Чепізі В.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку №  31)”; 

№ 1401 „Про надання Колоті В.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку № 31)”; 

№ 1402 „Про надання Комашку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку № 31)”. 

  
 від 28 березня 2012 року 

№ 1404 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1407 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Шаповалової В.Ф.”; 
№ 1408 „Про внесення змін та доповнення до графіків прийому виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій”; 

№ 1409 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Калкіної Л.І.”; 

№ 1416 „Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами Кіровоградської міської ради у 2011 році”; 

№ 1417 „Про направлення благодійних внесків Кіровоградської станції 
швидкої медичної допомоги”; 

№ 1420 „Про видачу документів дозвільного характеру”; 
№ 1421 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”; 
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№ 1425 „Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення на 2012 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1169”; 

№ 1427 „Про дозвіл на списання основних засобів цілісного майнового 
комплексу комунального підприємства „Кіровограделектротранс”; 

№ 1430 „Про звільнення ОКВП „Дніпро-Кіровоград” від сплати 
земельного податку на 2012 рік”; 

№ 1431 „Про звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста 
Кіровограда на 2011 – 2015 роки (в частині виконання                     
за 2011 рік)”; 

№ 1432 „Про затвердження земельної ділянки, по вул. Героїв Сталінграда 
(біля будинку № 30), право оренди на яку набувається на аукціоні”;  

№ 1433 „Про затвердження земельної ділянки по вул. 20 років міліції (біля 
будинку № 2-а), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1434 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 
(напроти ПТУ-4), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1435 „Про затвердження земельних ділянок по вул. Преображенській          
№ 7 та № 7-а, право власності на які набувається на аукціоні”; 

№ 1436 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-а”; 

№ 1437 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1438 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1439 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1440 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1441 „Про передачу Барановій В.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (у дворі житлового    
будинку № 14/2)”; 

№ 1442 „Про передачу Бірюк К.Є. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля житлового будинку № 13)”; 

№ 1443 „Про передачу Гнатко С.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Пушкіна, 65”; 

№ 1444 „Про передачу Гозбенко В.Д. у власність земельної ділянки по    
вул. Баженова, 43”; 

№ 1445 „Про передачу Дяченко Н.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Керченській, 73”; 

№ 1446 „Про передачу Жосану С.Є. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Мінській (біля житлового будинку № 74)”; 

№ 1447 „Про передачу Кириловському В.Р. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Василини (біля житлового            
будинку № 3)”; 
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№ 1448 „Про передачу Колотусі В.В. у власність земельної ділянки по          
вул. Калініна, 32-р”; 

№ 1449 „Про передачу Левченко А.О. у власність земельної ділянки по 
вул. Дзержинського, 63”; 

№ 1450 „Про передачу Линченку М.П. у власність земельної ділянки по 
вул. Преображенській (біля житлового будинку № 6)”; 

№ 1451 „Про передачу Липі В.О. безоплатно у власність земельної ділянки 
по вул. Яновського (біля будинку № 102)”; 

№ 1452 „Про передачу Машковській А.М. у власність земельної ділянки по 
вул. Калініна, 32-п”; 

№ 1453 „Про передачу Миронову О.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Тепличній (біля будинку № 20)”; 

№ 1454 „Про передачу Мотлух Л.В. у власність земельної ділянки по  
пров. Криничуватому, 8”; 

№ 1455 „Про передачу Пасинок Н.Ф. та Маркіній Л.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Кропивницького, 177”; 

№ 1456 „Про передачу Пшеничній О.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Калініна, 9-г”; 

№ 1457 „Про передачу Сліпцовій Т.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Мініна, 42”; 

№ 1458 „Про передачу Щербині В.М. у власність земельної ділянки по   
вул. Башкирській, 3-м (біля котельні)”; 

№ 1459 „Про передачу Яригіній Л.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Пацаєва (біля огорожі тролейбусного депо)”; 

№ 1460 „Про передачу Кіровоградському ЖБК № 16 у власність земельної 
ділянки по вул. Яновського, 157”; 

№ 1461 „Про передачу релігійній громаді (парафії) на честь Почаївської 
ікони Божої Матері Кіровоградської єпархії УПЦ м. Кіровоград 
земельної ділянки в парку ім. 50-річчя Жовтня”; 

№ 1462 „Про передачу пологовому будинку № 2 ім. „Святої Анни” 
земельної ділянки по вул. Щорса, 1”; 

№ 1463 „Про передачу управлінню Служби безпеки України у 
Кіровоградській області земельної ділянки по   вул. Київській, 7”; 

№ 1464 „Про передачу Кіровоградському академічному обласному 
українському музично-драматичному театру    
ім. М.Л. Кропивницького земельної ділянки по  вул. Дворцовій, 4”; 

№ 1465 „Про передачу КП по управлінню будинками Кіровоградської 
обласної ради земельних ділянок”; 

№ 1466 „Про надання Александровій Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (шляхом 
зміни цільового призначення) по вул. Комарова, 72”; 

№ 1467 „Про надання Антоненко Т.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова 
(біля житлового будинку № 8)”; 
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№ 1468 „Про надання Арістовій Н.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Полтавській (у дворі житлового будинку № 81)”; 

№ 1469 „Про надання Бабійчуку Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 31)”; 

№ 1470 „Про надання Бондарь Л.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Генерала 
Жадова, 23, корп. 3”; 

№ 1471 „Про надання Вараві А.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. В’ячеслава Чорновола, 1-б”; 

№ 1472 „Про надання Вербовій І.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 2”; 

№ 1473 „Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Червонозорівській, 17-а”; 

№ 1474 „Про надання Гафтонюку М.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Андріївській (біля будинку № 12)”; 

№ 1475 „Про надання Головченко Н.Ю., Хіоні В.З., Маліцькій Н.К. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13, 
корп. 2)”; 

№ 1476 „Про надання Гордовій Г.Й. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Районний 
Бульвар (біля житлового будинку № 65)”; 

№ 1477 „Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (шляхом викупу) 
по вул. Преображенській, 88-б”; 

№ 1478 „Про надання Заболотному Г.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Степняка-
Кравчинського, 4”; 

№ 1479 „Про надання Златопольському С.А., Харченко З.Б. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 7)”; 

№ 1480 „Про надання Зозулі А.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20)”; 

№ 1481 „Про надання Ігнатенко Н.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
пров. Санаторному (напроти будинку № 28 по  пров. Ватутіна)”; 
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№ 1482 „Про надання Коваленку В.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Микитенка, 57-а”; 

№ 1483 „Про надання Коломійчуку В.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Башкирській (біля котельні)”; 

№ 1484 „Про надання Костенку Ю.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Нейгауза 
(у дворі будинків № 26-30)”; 

№ 1485 „Про надання Костіній В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Башкирській (біля котельні)”; 

№ 1486 „Про надання Кушніренку В.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Пашутінській, 57”; 

№ 1487 „Про надання Леоновій А.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Дзержинського, 24-д”; 

№ 1488 „Про надання Лук’яненку М.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Робочій 
(біля кафе „Івушка”)”; 

№ 1489 „Про надання Махну Ю.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Волкова 
(біля будинку № 9)”; 

№ 1490 „Про надання ФОП Олійник В.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Дзержинського, 47-а”; 

№ 1491 „Про надання Панченку Ф.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
пров. Московському, 21”; 

№ 1492 „Про надання Пацелі Д.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
пров. Виноградному, 10”; 

№ 1493 „Про надання Поповичу С.Т. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 40-річчя 
Перемоги, 122”; 

№ 1494 „Про надання Пуліковському В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Тимірязєва, 53/44”; 

№ 1495 „Про надання Рябошапці В.М. та Рябошапці Н.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Покровському, 12”. 
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 від 30 березня 2012 року 
№ 1496 „Про колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 1498 „Про затвердження Передавального акта комісії з припинення 

юридичної особи комунального підприємства „Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської 
ради”; 

№ 1499 „Про надання Тимофієнку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (шляхом зміни 
цільового призначення) по вул. Московській, 103”; 

№ 1500 „Про надання Тімко Г.П. та Тімку І.І. дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по           
вул. Світлій (біля будинку № 75-а)”; 

№ 1501 „Про надання Тітовій О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Арсенія 
Тарковського (біля будинку № 16)”; 

№ 1502 „Про надання Цирульнику М.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 20 років 
міліції (гараж № 73)”; 

№ 1503 „Про надання Чайковській Л.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Башкирській (біля котельні)”; 

№ 1504 „Про надання Чернявській Л.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5)”; 

№ 1505 „Про надання Шадурі І.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Жовтневої революції, 20, корп. 4”; 

№ 1506 „Про надання Шевельову Л.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 40-річчя 
Перемоги, 164”; 

№ 1507 „Про надання Шевченку О.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Повітрянофлотській (напроти будинку № 40)”;  

№ 1508 „Про надання Шпаркому С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Нейгауза 
(біля будинку № 30)”; 

№ 1509 „Про надання Шраму П.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по          
вул. Тимірязєва (біля будинку № 128)”; 

№ 1510 „Про надання підприємству із 100% іноземним капіталом „ААЗ 
ТРЕЙДІНГ КО” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по  вул. Виставочній, 1-а”; 
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№ 1511 „Про надання ОК „Автолюбитель № 7 міста Кіровограда” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Залізничній, 1”; 

№ 1512 „Про надання ОК „ГБК „Гірник № 2” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Можайського, 2-а”; 

№ 1513 „Про надання ТОВ „Єлисеївський” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Великій Перспективній, 17-а”; 

№ 1514 „Про надання ТОВ „Кіровоградінвестбуд” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Великій Перспективній, 51-а”; 

№ 1515 „Про надання ПП „Паритет Сервіс” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              
вул. Тореза, 25-а”; 

№ 1516 „Про надання ПрАТ „Смак” дозволу на розроблення             
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Пашутінській, 54/55”; 

№ 1517 „Про надання КП „Теплоенергетик” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Енергетиків, 20”; 

№ 1518 „Про передачу Волковій С.Г. в оренду земельної ділянки по              
вул. Садовій, 9”; 

№ 1527 „Про передачу Пуліковському В.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Преображенській, 30”; 

№ 1529 „Про передачу ФОП Чорній В.Т. в оренду земельної ділянки по 
просп. Правди, 2-в”; 

№ 1531 „Про передачу ТОВ „Єра-Інвест” в оренду земельної ділянки по 
вул. Пацаєва, 7”; 

№ 1532 „Про передачу ПП „ІНТЕЛТЕХ-ЛА” в оренду земельної ділянки по 
вул. Волкова, 3-в”; 

№ 1539 „Про розірвання договорів оренди земельних ділянок та 
припинення права постійного користування земельною ділянкою”; 

№ 1540 „Про розірвання договорів оренди земельних ділянок та 
скасування рішення про передачу земельної ділянки у власність”. 

  
 від 24 квітня 2012 року 

№ 1547 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1549 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Топчія П.С. та пропозицію міського голови Саінсуса О.Д.”; 
№ 1555 „Про розгляд протесту прокурора Ленінського району                           

м. Кіровограда від 20.03.2012 року № 2-1828 вх-12 на рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 25 грудня 
2009 року № 1474”; 
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№ 1556 „Про затвердження Положення про управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Кіровоградської міської ради”; 

№ 1558 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам                 
міста Кіровограда”; 

№ 1560 „Про створення комунального підприємства 
“Кіровограджитлосервіс” Кіровоградської міської ради” та 
затвердження його Статуту”; 

№ 1563 „Про надання повноважень”; 
№ 1564 „Про надання згоди на передачу Дошки пошани з балансу  

КП “Міськреклама” на баланс КП “Управління будинками 
Кіровоградської міської ради”; 

№ 1567 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради          
від 28 квітня 2011 року № 473, від 27 жовтня 2011 року № 863”;  

№ 1568 „Про затвердження Програми міських конкурсів на кращі проектні 
пропозиції щодо забудови та благоустрою  м. Кіровограда                     
на 2012 рік”; 

№ 1573 „Про передачу УКБ Кіровоградської міської ради земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова”; 

№ 1575 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі житлового                     
будинку № 91/46)”; 

№ 1576 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Яновського, 104-є”; 

№ 1577 „Про надання ФОП Качаненко Н.В. дозволів на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по             
вул. Олександрійській, 87 та проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки”; 

№ 1578 „Про затвердження земельних ділянок по вул. Аджамській, право 
оренди на які набувається на аукціоні”; 

№ 1579 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда 
(біля будинку № 22, корп. 1 та корп. 2), право оренди на яку 
набувається на аукціоні”; 

№ 1580 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (напроти 
житлового будинку № 58/12), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 1581 „Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 
ділянок по пров. Курінному, 58”; 

№ 1582 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1583 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1584 „Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. Зарічній, будинки №№ 37, 39, 41, 43, 45, 47”; 
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№ 1585 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1586 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1587 „Про передачу Бодял В.М. у власність земельної ділянки по              
вул. Московській, 89”; 

№ 1588 „Про передачу Васільєвій Л.Г. у власність земельної ділянки по 
пров. Водяному (біля житлового будинку № 17)”; 

№ 1589 „Про передачу Гавриленку В.В. у власність земельної ділянки по 
вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 25)”; 

№ 1590 „Про передачу Дебелій Я.М. у власність земельної ділянки по              
вул. Генерала Жадова (біля житлового будинку № 28, корп. 3)”; 

№ 1591 „Про передачу Зайцеву А.С. та Чуприні А.І. безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Героїв Сталінграда (у дворі житлового 
будинку № 22, корп. 1)”; 

№ 1592 „Про передачу Кнюкштенє Г.В. у власність земельної ділянки по 
вул. Філатова, 49”; 

№ 1593 „Про передачу Ковальову І.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі жилого будинку № 12, 
корп. 4)”; 

№ 1594 „Про передачу Кривій А.С. у власність земельної ділянки по            
вул. Калініна, 16/58, кв. 20”; 

№ 1595 „Про передачу Кукурузі Т.І. та Галушко С.І. у власність земельної 
ділянки по вул. Ушакова, 24/33”; 

№ 1596 „Про передачу Ліпку О.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля житлового               
будинку № 14)”; 

№ 1597 „Про передачу Мельнику В.І. у власність земельної ділянки по  
вул. Богдана Хмельницького, 26-а”; 

№ 1598 „Про передачу Неменовій Т.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 46”; 

№ 1599 „Про передачу Панєву О.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Першотравневій, 56”; 

№ 1600 „Про передачу Пилипенко Н.М. у власність земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 154”; 

№ 1601 „Про передачу у власність Рибі В.О. земельної ділянки по                  
вул. Башкирській, 3-м (гараж № 22)”; 

№ 1602 „Про передачу Ситнику В.О. у власність земельної ділянки по          
вул. Садовій, 61”; 

№ 1603 „Про передачу Узлову М.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Фортечному (біля житлового будинку № 21-а)”; 

№ 1604 „Про передачу Унгуряну О.Б. у власність земельної ділянки по  
вул. Донецькій (біля будинку № 10-а)”; 

№ 1605 „Про передачу Хажевському А.Д. у власність земельної ділянки по 
вул. Луганській (напроти будинку № 1)”; 



 26

№ 1606 „Про передачу у власність Чередник Л.Г. земельної ділянки по  
вул. Арсенія Тарковського, 60-д”; 

№ 1607 „Про передачу Чмаріну С.І. у власність земельної ділянки по           
вул. Черкаській”; 

№ 1608 „Про передачу Шамшієву А.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі житлового          
будинку № 28)”; 

№ 1609 „Про передачу Шевельовій Т.А. у власність земельної ділянки по 
вул. Герцена, 8-б”; 

№ 1610 „Про передачу Яцун Л.Б. безоплатно у власність земельної ділянки 
по вул. Ульяновській, 30”; 

№ 1611 „Про передачу кооперативу “Автолюбитель № 3” земельної 
ділянки по вул. Сакко і Ванцетті, 45-а”; 

№ 1612 „Про передачу релігійній громаді (парафії) на честь Преподобного 
Сергія Радонезького Кіровоградської єпархії Української 
Православної Церкви м. Кіровоград земельної ділянки по                 
вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 22)”; 

№ 1613 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
просп. Університетському, 23, корп. 1”; 

№ 1614 „Про надання Бродській А.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Пермській, 54”; 

№ 1615 „Про надання Булату І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Кропивницького, 6”; 

№ 1616 „Про надання Вороньку В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              
вул. Бєляєва, 7, корп. 3”; 

№ 1617 „Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Пацаєва, 8-г”; 

№ 1618 „Про надання Дорофєєву С.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Радянської Армії, 41”; 

№ 1619 „Про надання Жуковській І.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
пров. Фортечному, 19”; 

№ 1621 „Про надання Климишиній Н.Р. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Мінській 
(біля будинку № 110)”; 

№ 1622 „Про надання Ковальчуку М.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 
вул. Пашутінській (у дворі будинку № 12)”; 
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№ 1623 „Про надання Криворучку М.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Народній, 43”; 

№ 1624 „Про надання Кривохатьку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1”; 

№ 1625 „Про надання Літвіненку С.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Пацаєва, 21”; 

№ 1626 „Про надання Луньовій А.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
пров. Васильківському, 1”; 

№ 1627 „Про надання Макаринській Л.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Світлогорській, 2”; 

№ 1628 „Про надання Мартинюку Є.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній 
(біля будинку № 36)”; 

№ 1629 „Про надання Махно Л.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по 
вул. Димитрова (між будинками № 39 та № 41)”; 

№ 1630 „Про надання Міщені М.В. та Грачовій Л.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Ванди Василевської, 36”; 

№ 1631 „Про надання Момоту О.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
просп. Правди, 11/31-а”;  

№ 1632 „Про надання Мотузенко Л.С. та Пустильнику О.С. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Громадянському, 4-в”; 

№ 1633 „Про надання Ніколаєнку А.А. та Дьяконову І.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Добровольсьского, 2”; 

№ 1634 „Про надання Новатцькій Г.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Полтавській, 28, корп. 1”; 

№ 1635 „Про надання Петренко І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Космонавта Попова, 15/18”; 

№ 1636 „Про надання Радкевичу В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
пров. Вільному, 53”; 

№ 1637 „Про надання Розумній О.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
вул. Народній, 69”; 
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№ 1638 „Про надання Саласенку М.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Краснодонській, 41”; 

№ 1639 „Про надання Свердюку М.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
пров. Абаканському, 2”; 

№ 1640 „Про надання Сердюку М.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. 20 років міліції (біля будинку № 84)”; 

№ 1641 „Про надання Скорику В.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Куйбишева”; 

№ 1642 „Про надання Степаненку І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Кропивницького, 9”; 

№ 1643 „Про надання Сябру Ю.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Краснопресненській, 1-а”; 

№ 1644 „Про надання Тацієнко О.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Кропивницького, 6”; 

№ 1645 „Про надання Твердохлібовій Г.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 16, корп. 3)”; 

№ 1646 „Про надання Теплих В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (біля будинку № 26)”; 

№ 1647 „Про надання Цертій Л.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Дворцовій, 65”; 

№ 1648 „Про надання Цуркан Г.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Фрунзе, 1-а”; 

№ 1649 „Про надання Шабаліну С.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
пров. Фортечному, 21-д”; 

№ 1650 „Про надання Шаларю Л.М., Поляруш Л.Г. та Цуріці Н.І. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Адама Міцкевича, 1-а”; 

№ 1651 „Про надання ГК “Автолюбитель № 6” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. Автолюбителів, 10”; 

№ 1652 „Про надання автогаражному кооперативу “Автолюбитель” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Ціолковського, 1”; 
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№ 1653 „Про надання ТОВ “Агролія” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
пров. Цеховому, 1”; 

№ 1654 „Про надання ТОВ “ЛАСКА” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по    
вул. Дарвіна, 53”; 

№ 1655 „Про надання ТОВ “ЛАСКА” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
вул. Валентини Терешкової, 215”; 

№ 1656 „Про надання ПП “Кіровоградський киснево-роздавальний центр” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Аерофлотській, 28-а”; 

№ 1657 „Про надання ПТУ № 8 дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
вул. Волкова, 15”; 

№ 1658 „Про надання ОСББ “Семіраміда 2007” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           
вул. Комарова, 27/21”; 

№ 1659 „Про надання ТОВ “Міжнародна концертна група” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 1”; 

№ 1660 „Про надання громадянам дозволу на розроблення проекту 
землеустрою (шляхом зміни цільового призначення) щодо 
відведення земельної ділянки у власність по  пров. Курінному, 29”; 

№ 1661 „Про надання Коваленко С.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Воронезькій, 2/25”; 

№ 1662 „Про надання Лісіцькій Т.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 17”; 

№ 1663 „Про надання Соколовській К.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Чайковського, 68”; 

№ 1664 „Про надання Твердохліб Л.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. 20 років міліції (напроти будинку № 26)”; 

№ 1665 „Про надання Чайці О.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 82-а”; 

№ 1666 „Про надання Шандруку С.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 116”; 

№ 1667 „Про надання Яненському Ю.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по пров. Луговому 1-му, 8”; 
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№ 1676 „Про передачу Шамардіну С.І. в оренду земельної ділянки по           
вул. Преображенській, 109”; 

№ 1677 „Про передачу ФГ “Омельяненко” в оренду земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 170”; 

№ 1678 „Про передачу ПрАТ “Книжковий світ” в оренду земельної 
ділянки по вул. Набережній, 11”; 

№ 1679 „Про передачу ТОВ “Редакція газети “Україна-Центр” в оренду 
земельної ділянки по просп. Університетському (біля входу до 
обласної лікарні)”; 

№ 1680 „Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок”; 

№ 1684 „Про припинення договору оренди земельної ділянки по                        
вул. Волкова, 11, корп. 1”; 

№ 1685 „Про припинення договорів оренди земельних ділянок”. 
  
 від 05 червня 2012 року 

№ 1690 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1692 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Дзюби Н.Є. щодо виділення додаткового фінансування ННПК”; 
№ 1693 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.”; 
№ 1694 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 1699 „Про перейменування дитячого будинку інтернатного типу для 

дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами 
„Барвінок”; 

№ 1700 „Про порушення клопотання про відзначення                        
Родіонової З.О.”; 

№ 1705 „Про визначення напрямку використання грошової премії 
обласного конкурсу „Населений пункт Кіровоградської області 
найкращого благоустрою”; 

№ 1711 „Про надання права комунальному підприємству 
„Теплоенергетик” на виконання зобов’язання за кредитним 
договором № 42/2004 від 15.10.2004”;  

№ 1712 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда зливної 
зовнішньої каналізації”; 

№ 1714 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда                              
від 23.05.2012 № 2-4065 вих. 12 на рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 17.04.2012 № 305 „Про надання 
дозволу на видалення зелених насаджень ТОВ „Торговий Дім 
„Формула-Трейд”; 

№ 1715 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 
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№ 1718 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 
(зупинка напроти ринку „Престиж”), право оренди на яку 
набувається на аукціоні”; 

№ 1719 „Про продаж ФОП Плуталовій В.Д. земельної ділянки по    
вул. Космонавта Попова, 15/18”; 

№ 1720 „Про продаж ТОВ фірмі „ТАНОР” земельної ділянки по  
вул. Кірова, 86-а”; 

№ 1721 „Про затвердження земельної ділянки по                                       
вул. Кропивницького (біля авторинку), право власності на    яку 
набувається на аукціоні”; 

№ 1722 „Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 31/36”; 

№ 1723 „Про передачу громадянам міста безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. Ватутіна”; 

№ 1724 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1725 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1726 „Про передачу Береговому В.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Калініна (біля житлового будинку № 10/14)”; 

№ 1727 „Про передачу Борщ Н.Г. у власність земельної ділянки по                 
пров. Об’ їзному, 34”; 

№ 1728 „Про передачу Бур’янову К.В. та Бур’яновій Т.В. у власність 
земельної ділянки по пров. Степовому, 31”; 

№ 1729 „Про передачу Голованову А.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”; 

№ 1730 „Про передачу Колос В.В. у власність земельної ділянки по проїзду 
Петровського, 1-а”; 

№ 1731 „Про передачу Рубану С.В. у власність земельної ділянки по              
вул. Народній, 26”; 

№ 1732 „Про передачу Слинченку О.М. у власність земельної ділянки по 
вул. Габдрахманова, 33/6”; 

№ 1733 „Про передачу Ткачуку В.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Кірова (біля житлового будинку № 1)”; 

№ 1734 „Про передачу Кіровоградській обласній державній насіннєвій 
інспекції земельної ділянки по  вул. Покровській, 73”; 

№ 1735 „Про передачу Кіровоградській обласній організації інвалідів 
Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів 
України” земельної ділянки по вул. Шевченка (біля колишнього 
гарнізонного магазину)”; 

№ 1736 „Про надання Архіпову Є.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пальміро 
Тольятті, 76”; 
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№ 1737 „Про надання Бедлінському О.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   
пров. Мінському, 1-н”; 

№ 1738 „Про надання Бровку Е.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (у дворі будинку № 11/11, корп. 6)”; 

№ 1739 „Про надання Бугмію С.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                    
пров. Санаторному, 39”; 

№ 1740 „Про надання Буданцеву Р.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Пашутінській, 57”; 

№ 1741 „Про надання ФОП Бучацькій О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Гоголя, 80”; 

№ 1742 „Про надання Герасименку С.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Яновського, 100”; 

№ 1743 „Про надання Гуріній Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Калініна 
(у дворі будинку № 32, корп. 3)”; 

№ 1744 „Про надання Дрок О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
пров. Курінному, 2-а”; 

№ 1745 „Про надання Кієнко Т.П. та Гречусі М.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Пашутінській, 32”; 

№ 1746 „Про надання Коваленко С.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
пров. Новоселівському, 2”; 

№ 1747 „Про надання Ковальову П.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 72-б)”; 

№ 1748 „Про надання Коломійцю Є.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
пров. Мухіної, 15”; 

№ 1749 „Про надання Кутулупенку В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 72-г”; 

№ 1750 „Про надання Максюті С.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
пров. Курінному, 34”; 

№ 1751 „Про надання Мірзояну Н.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Гранітній, 22/141”; 
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№ 1752 „Про надання Мусику М.І. та Мусик Л.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Профспілковій, 36”; 

№ 1753 „Про надання Настусенку В.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана 
Богуна, 183-б”; 

№ 1754 „Про надання Одудовій Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Жадова, 20, корп. 1”; 

№ 1755 „Про надання Петушинському А.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля                   
будинку № 4)”; 

№ 1756 „Про надання Постовому С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
пров. Водяному (біля будинку № 15)”; 

№ 1757 „Про надання Рубану Є.В. та Рубану С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по             
вул. Родниковій, 82”; 

№ 1758 „Про надання Сидоренко І.Т. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кірова (у 
дворі будинку № 41)”; 

№ 1759 „Про надання Слюті А.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Лінія 7-а, 
буд. № 32-а”; 

№ 1760 „Про надання Сухаренку М.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по     
вул. Волгоградській, 47”; 

№ 1761 „Про надання Сущенко Г.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Свободи, 23-б”; 

№ 1762 „Про надання Уманець Н.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по      
вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 2)”; 

№ 1763 „Про надання Шевченку С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           
вул. Кишинівській, 56-а”; 

№ 1764 „Про надання кооперативу „Автолюбитель-10” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Автолюбителів, 10”; 

№ 1765 „Про надання ГК „93 котельня” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по 
вул. Волкова”; 
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№ 1766 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по            
вул. Полтавській (у дворі будинку  № 58)”; 

№ 1767 „Про надання КЗ „Кіровоградський обласний 
протитуберкульозний диспансер” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Василини, 7”; 

№ 1768 „Про надання вищому професійному училищу № 9 дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шатила, 4”; 

№ 1769 „Про надання КЗ „Кіровоградський академічний                           
обласний український музично-драматичний театр                            
ім. М.Л. Кропивницького” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по     
вул. Орджонікідзе, 17/19”; 

№ 1771 „Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки по           
вул. Академіка Корольова, 25/6”; 

№ 1776 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по                
вул. Пацаєва, 8, корп. 1”; 

№ 1781 „Про передачу Димитрович Т.О. в оренду земельної ділянки по 
вул. Яновського, 102”; 

№ 1792 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              
вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 47/16)”; 

№ 1793 „Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки                              
по вул. Волкова, 13-в”. 

 
 
Начальник управління апарату  
Кіровоградської міської ради                              Л.Масло 
 


