
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              24 квітня 2014 року 

№ 2995 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тридцять шостої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2.  Про звільнення Єльчанінової Л.Г. 
3267 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

3.  Про затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 2013 рік 

3120 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 
4.  Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2768 „Про затвердження Програми розвитку 
житлово–комунального господарства та благоустрою           
міста Кіровограда на 2014 рік” 

3068 

(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

5.  Про внесення змін та доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2769 „Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік” 

3112 

(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



6.  Про проведення державної реєстрації транспортного 
засобу 

3255 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

7.  Про створення комунального підприємства 
,,Житлово-експлуатаційна контора № 9 
Кіровоградської міської ради”, затвердження його 
Статуту, передачу житлових будинків та 
матеріальних цінностей 

3260 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

8.  Про припинення комунального підприємства 
,,Кіровограджитлосервіс” Кіровоградської міської 
ради” 

3261 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

9.  Про затвердження Статуту навчального закладу в 
новій редакції (КЗ ,,Навчально-виховне об'єднання 
,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 — центр 
естетичного виховання ,,Калинка” Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області”)  

3119 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

10.  Про перейменування дошкільних навчальних 
закладів (№ 4 ,,ТЕРЕМОК”, № 27 .,ВИШЕНЬКА”, № 54 
,,ЧЕБУРАШКА”)  

3197 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 

11.  Про перейменування навчального закладу 
(Кіровоградську міську станцію юних техніків в КЗ ,,СТАНЦІЯ 
ЮНИХ ТЕХНІКІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”)  

3111 
(повторно) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

12.  Про організацію роботи навчальних закладів міста 
3198 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

 

13.  Про організацію роботи навчальних закладів нового 
типу 3199 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

 

14.  Про виділення коштів на поховання Героя 
Соціалістичної Праці Кошурка О.О. 
 

3257 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Тінькова О.І., 

т.в.о. начальника відділу 



15.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов’язків в Республіці Афганістан 

3258 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Тінькова О.І., 
т.в.о. начальника відділу 

16.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 
груп по зору 

3259 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Тінькова О.І., 

т.в.о. начальника відділу 

17.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

3264 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Тінькова О.І., 

т.в.о. начальника відділу 
18.  Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м. Кіровограда, які підлягають 
приватизації 

3008 
(повторно) 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

19.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 ,,Про 
управління майном, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Кіровограда” 

2882 
(повторно) 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

20.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107 ,,Про 
затвердження Порядку залучення коштів замовників 
до пайової участі у розвитку інфраструктури        
міста Кіровограда” 

2986 
(повторно) 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

21.  Про скасування рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14.08.2012              
№ 692 ,,Про переведення квартири № 4 по вул. 
Великій Перспективній, 1-б до категорії 
нежитлових” 

3108 
(повторно) 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

22.  Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 
Кіровоградської міської ради 3136 

(повторно) 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 
 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 



23.  Про затвердження земельної ділянки по                 
вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28-а), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

3200 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 30) та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

3201 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

25.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                     
вул. Яновського, 104-к 

3202 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

26.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (16 пунктів) 3238 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

27.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам в садових товариствах (8 пунктів) 3239 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

28.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам по вул. 20 років міліції              
(25 пунктів) 

3154 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

29.  Про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки на перехресті вул. Мінської та   
пров. Азовського 

3075 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

30.  Про передачу Базаці Г.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Новоселівському, 2-а 

3240 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



31.  Про передачу Вороні А.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкирській                  
(біля котельні) 

3139 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

32.  Про передачу Глушко Л.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червоногвардійській                   
(біля житлового будинку № 11) 

3140 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

33.  Про передачу Довгому В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкирській 3141 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

34.  Про передачу Запотоцькому Г.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по                                 
вул. Червоногвардійській (біля будинку № 11) 

3072 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

35.  Про передачу Івановій Л.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному (напроти  
ЖБК ,,Княжичі”) 

3013 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

36.  Про передачу Ковальчуку М.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Пашутінській     
(у дворі будинку № 12) 

3142 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

37.  Про передачу Костенку Ю.Д. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза (у дворі будинків            
№№ 26-30) 

3143 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

38.  Про передачу Луньовій А.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Васильківському, 1 3081 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

39.  Про передачу Макаринській Л.Г. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Світлогорській, 2 3082 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



40.  Про передачу Малишок В.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі 
будинків №№ 27-31) 

3144 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

41.  Про передачу Медяник К.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля 
будинку № 9) 

3145 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

42.  Про передачу Михайленку П.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Ванди 
Василевської, 45 

3083 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

43.  Про передачу Нечитайлу Ю.Т. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Кропивницького 
(біля будинку № 8) 

3014 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

44.  Про передачу Ніколаєнку О.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Дзержинського 
(у дворі житлового будинку № 96-б) 

3146 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

45.  Про передачу Рулі Н.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (у дворі 
будинку № 9) 

3147 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

46.  Про передачу Савицькій В.Б. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза (біля будинку       
№ 36) 

3071 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

47.  Про передачу Стрільцову В.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Правди (біля будинку   
№ 7,  корп. 5) 

3148 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

48.  Про передачу Толочку В.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у 
дворі будинку № 23/13) 3149 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



49.  Про передачу Харкіній К.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ксені Ерделі, 20/25 3090 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

50.  Про передачу Хвостову О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку       
№ 13, корп. 2) 

3150 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

51.  Про передачу Цимбал І.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Осмьоркіна, 35 3091 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

52.  Про передачу Чайковській Л.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Башкирській 
(біля котельні) 

3151 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

53.  Про передачу Шеремету В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкирській (біля 
котельні) 

3152 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

54.  Про передачу Шолуху Г.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова (біля тролейбусного 
ДЕПО) 

3153 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

55.  Про передачу Державному навчальному закладу 
,,Професійно-технічне училище № 8 м. Кіровоград” у 
постійне користування земельної ділянки по         
вул. Волкова, 15 

3203 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

56.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Чернявській Н.Д. по вул. Садовій (біля будинку        
№ 65) 

 

 
 

3018 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



57.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України у 
Кіровоградській області по вул. Фісановича, 9 

3020 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

58.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення громадянам земельних              
ділянок (55 пунктів) 

3241 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

59.  Про надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 51/44 

3204 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

60.  Про надання Бойку В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкирській, 3-м 

3155 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

61.  Про надання Бреурош Л.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Покровській, 12-а 

3205 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

62.  Про надання Івановій Н.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 2-г) 

3101 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

63.  Про надання Ільюшкіній В.Г. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола 
(біля будинку № 5) 

3156 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

64.  Про надання Кареліній М.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова, 1 

3023 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



65.  Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-е 

3206 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

66.  Про надання Ковалю О.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Журбинського (біля будинку № 23) 

3242 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

67.  Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Промисловому, 15-а 

3207 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

68.  Про надання Лапіну В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20) 

3157 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

69.  Про надання Лопатенку С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по тупику Біанському, 9 

3243 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

70.  Про надання Ляшенку В.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 16-и 

3208 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

71.  Про надання Медведєву О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку 
№ 28, корп. 5) 

3158 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

72.  Про надання Моркві В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Курганній (біля огорожі радіозаводу) 

3159 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

73.  Про надання Морозу О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6) 

3160 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



74.  Про надання Потапову А.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-д 

3209 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

75.  Про надання Унраін О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Івана Сірка, 1 

3106 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

76.  Про надання Швецю Р.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-д 

2845 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

77.  Про надання Юхименку С.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Водогінній, 81 

3244 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

78.  Про надання Управлінню Державної пенітенціарної 
служби України в Кіровоградській області дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова                 
(біля будинку № 28) 

3210 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

79.  Про надання ПрАТ «Гідросила-Груп» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-а 

3211 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

80.  Про надання ВАТ по газопостачанню та газифікації 
«Кіровоградгаз» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
розі вул. Київської та вул. Бур’янової 

3212 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

81.  Про надання ВАТ по газопостачанню та газифікації 
«Кіровоградгаз» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
розі вул. Козацької та пров. Курінного 

3213 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



82.  Про надання ПрАТ «Кіровоградська механічна 
майстерня» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кірова, 83 

3214 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

83.  Про надання ПрАТ «Кіровоградська механічна 
майстерня» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Покровській, 12-б 

3215 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

84.  Про надання фірмі «ПАРИТЕТ» у формі 
господарського товариства з обмеженою 
відповідальністю дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кірова, 83-а 

3216 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

85.  Про надання ТОВ «Кіровоградський завод 
будівельних матеріалів № 1» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Аджамській «Веселівське родовище» 

3217 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

86.  Про надання ТОВ ,,АПРІКА” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 
28-а 

3137 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

87.  Про надання дозволів на розроблення  технічної 
документації із землеустрою громадянам (94 пункти) 3245 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

88.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (32 пункти) 

 

 

3246 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



89.  Про надання Бондаренку І.І. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                  
вул. Приміській, 16 

3247 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

90.  Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по вул. Преображенській, 48/65 

3161 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

91.  Про надання Гайдуку І.Д. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                  
вул. Мотокросній, 42 

3248 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

92.  Про надання Гарькавому Ю.О. дозволів на 
розроблення проекту землеустрою по просп. Правди, 
3-б та технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. 50 років Жовтня, 7-б 

3218 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

93.  Про надання Досужій А.В. та Марциненку В.В. 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Озерна Балка, 11 

3249 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

94.  Про надання Іванченко І.С. дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянок по вул. Січовій, 53 та 
вул. Криничуватій, 29-а 

3219 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

95.  Про надання Мурадову Ельшану Мурад огли дозволу 
на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по просп. Правди, 11/31-а 

3220 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

96.  Про надання Поліщуку Г.Л. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по               
вул. 50 років Радянської Армії, 29 

3250 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



97.  Про надання Санасаряну Р.Р. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 
по вул. 50 років Жовтня, 27 

3221 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

98.  Про надання Сербі В.І. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по вул. 
Першотравневій, 5 

3251 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

99.  Про надання Скляревській М.М. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 27  

3222 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

100. Про надання Сухому С.О. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. Тимірязєва, 66/44 

3223 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

101. Про надання Чабановій М.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                  
вул. Прирічній, 34 

3252 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

102. Про надання Шрам Л.Д. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по               
вул. Прирічній, 108 

3253 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

103. Про надання ТОВ «Домініон-Кіровоград» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Шевченка, 9-а 

 

 

 

3225 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



104. Про надання ТОВ «ЛАДПЛЮС» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Куйбишева, 1-д 

3226 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

105. Про надання ТОВ «Стандарт-С» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва, 12 

3227 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

106. Про поновлення Білявському В.С. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Добровольського (біля 
будинку № 14) 

3228 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

107. Про поновлення Кравченку А.М. договору оренди 
земельної ділянки біля перехрестя вул. Волкова та 
Героїв Сталінграда 

3131 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

108. Про поновлення Крижан В.І. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку 
№ 25) 

3229 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

109. Про поновлення Плющенку В.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції                        
(біля Ексімбанку) 

3230 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

110. Про передачу Вихресту В.Д. в оренду земельної 
ділянки по вул. Садовій (у дворі житлового будинку 
№ 16) 

3138 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

111. Про передачу Гурковському Ю.О. та         
Гурковській О.М. в оренду земельної ділянки по   
вул. Генерала Родимцева, 83-в 

 

 

3231 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



112. Про передачу Заболотному Г.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 4 3232 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

113. Про передачу Зубу В.М. в оренду земельної ділянки 
по вул. Генерала Родимцева, 83-г 3233 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

114. Про передачу ТОВ «Імекс-ЛТД» в оренду земельної 
ділянки по вул. Декабристів, 29 3234 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

115. Про передачу ПАТ «Ліки Кіровоградщини» в оренду 
земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 1 3235 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

116. Про передачу ПП «Паритет-Сервіс» в оренду 
земельної ділянки по вул. Тореза, 25-а 3236 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

117. Про надання Бойко Н.Є. дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по вул. Великій 
Перспективній (біля ВАТ «Укртелеком») 

3058 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

118. Про надання дозволу на передачу земельної ділянки 
в суборенду по вул. Шмідта (біля будинку № 50) 2754 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

119. Про надання ПрАТ «Паляниця» дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по вул. 50 років 
Жовтня (біля будинку № 25) 

3059 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

120. Про припинення права постійного користування та 
розірвання договорів оренди земельних ділянок 

3237 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



121. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 15.10.2009 № 2707 (,,Про затвердження 
матеріалів вибору та надання згоди на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (біля будинку № 4)”)  

3162 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

122. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3496 (,,Про надання 
Маличенку І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва 
(біля будинку № 13, корп. 2)”)  

3163 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

123. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.05.2010 № 3575 (,,Про надання 
Соколану С.М. та Дроку Г.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок") 

3164 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

124. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.09. 2010 № 3776 (,,Про надання 
Денисенку М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля житлового 
будинку № 4)”)  

3165 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

125. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01.2011 № 136 (,,Про надання 
Джемизі М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській, 35”) 

3166 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

126. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01 2011 № 138 (,,Про надання ЖБК 
«Будівельник-2» «Кіровоградважбуд» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Кропивницького, 10”) 

3167 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

127. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01.2011 № 144 (,,Про надання 
Лопатіній О.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла Маркса, 62”) 

3168 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



128. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01.2011 № 154 (,,Про надання Сатулі 
В.А. та Сатулі Є.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. 50 років Жовтня, 26”) 

3169 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

129. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 № 243 (,,Про надання ТОВ 
«АВ і Ко» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Куйбишева, 1-є”)  

3170 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

130. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради  від 24.02. 2011 № 270 (,,Про надання ФОП          
Бардишевій Т.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександрійській, 81-а”)  

3171 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

131. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 391 (,,Про надання Хмаровій 
Л.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Делегатській, 48-а”)  

3172 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

132. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.04.2011 № 529 (,,Про надання 
автогаражному кооперативу «Авіатор-2» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по         
вул. Леваневського, 1-е”)  

3173 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

133. Про внесення зміни до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 715 (,,Про надання 
Зубченко О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Набережній, 11”) 

3174 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

134. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 731 (,,Про поновлення 
ФОП Непоменку О.Ф. договору оренди земельної ділянки по 
вул. Добровольського, 5-а”)  

 

3175 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



135. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.10.2011 № 994 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

3176 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

136. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.12.2011 № 1036 (,,Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам міста Кіровограда”)  

3177 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

137. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 03.03.2012 № 1396 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

3178 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

138. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1522 (,,Про передачу 
Івахну І.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 
64/53”) 

3179 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

139. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1523 (,,Про передачу 
Луцюку С.І. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 7-а,      
буд. № 32”) 

3180 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

140. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2012 № 1632 (,,Про надання 
Мотузенко Л.С. та Пустильнику О.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Громадянському, 4-в”)  

3181 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

141. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2012 № 1682 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

3182 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

142. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1874 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  3183 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



143. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1878 (,,Про передачу ТОВ 
«Фактор Енергогруп» в оренду земельної ділянки по вул. Тореза, 27-а”)  

3184 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

144. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1879 (,,Про передачу ТОВ 
«Ринок Престиж» в оренду земельної ділянки по    
просп. Інженерів, 10”) 

3185 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

145. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1948 (,,Про передачу ФОП 
Жуковській І.І. та ФОП Бєлову О.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 131”) 

3186 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

146. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1949 (,,Про передачу          
Солодковському Ю.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 25”) 

3187 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

147. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2049 (,,Про передачу 
Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по вул. Жовтневої 
революції, 39-а”)  

3188 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

148. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2066 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

3189 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

149. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2150 (,,Про передачу         
Добрянському І.А. в оренду земельної ділянки по вул. Євгена 
Маланюка, 25”) 

3190 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

150. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2154 (,,Про передачу 
Муравській О.С. в оренду земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 162”) 

 

3191 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



151. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2156 (,,Про передачу 
Татарченко А.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 19”) 

3192 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

152. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01.2011 № 141 (,,Про надання 
комунальному закладу ,,Кіровоградський обласний онкологічний 
диспансер” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Гранітній, 25”) 

3193 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

153. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.07.2013 № 2422 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

3194 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

154. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради (від 16.10.2012 № 2062 ,,Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” 
в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку № 7)”, 
від 20.11.2013 № 2556 ,,Про передачу Целуйку О.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Гастелло, 12”, від 16.10.2012 № 2063 ,,Про 
передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки на 
перехресті вулиць Робочої та Жуковського”, від 12.09.2012 № 1951 ,,Про 
передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по        
вул. Озерна Балка, 18-а” ) 

3195 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

155. Про дострокове припинення повноважень депутата 
міської ради 3290 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

156. Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 

3292 
Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

157. Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 

3293 
Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

158. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 „Про 
міський бюджет на 2014 рік” 

3269 
Фінансове  
управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 



159. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2014 № 2761 ,,Про приведення 
у відповідність до нормативу чисельності фахівців із 
соціальної роботи” 

3276 

Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

160. Про внесення змін до Програми соціальної 
підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та 
молоді м. Кіровограда на 2014 рік, затвердженої 
рішенням міської ради 29.01.2014 № 2763 

3277 

Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

161. Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2787 (,,Про  зняття з балансу ДП “ Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ 
УНГА” комунального майна”)  

3291 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

162. Про зміни в складі тимчасової контрольної комісії 
Кіровоградської міської ради 3271 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

163. Про скасування пільги по орендній платі ДП 
,,Кіровоградтепло” ТОВ ,,ЦНТІ УНГА” 

3294 
Секретар міської ради  

Марковський І.І. 
Марковський І.І., 
секретар міської ради 

164. Про припинення комунального підприємства 
«Агентство розвитку міста Кіровоградської міської 
ради» 

3295 
Секретар міської ради  

Марковський І.І. 
Марковський І.І., 
секретар міської ради 

165. Про створення тимчасової контрольної комісії 
Кіровоградської міської ради 

3296 
Секретар міської ради  

Марковський І.І. 
Марковський І.І., 
секретар міської ради 

166. Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Яновського, 157, право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

3283 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

167. Про передачу Кіровоградській дитячій обласній 
лікарні в постійне користування земельної ділянки 
по вул. Преображенській, 79/35 

3266 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

168. Про передачу Грималюк Л.Д. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку 
№ 2-п) 

3285 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



169. Про передачу Грималюку Л.Г. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Курінному (біля 
будинку № 2-п) 

3286 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

170. Про передачу Григор'єву В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку 
№ 2-н) 

3287 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

171. Про передачу Налбадьян Л.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Котовського, 32 3279 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

172. Про надання Дунаєву П.В. та Гревцеву І.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Пашутінській, 69 

3270 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

173. Про надання Жеребілову С.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 31) 

3274 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

174. Про надання Культенку А.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Шатила (напроти будинку 
№ 12) 

3275 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

175. Про надання ТОВ ,,Альянс-Трейдинг” дозволів на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Валентини Терешкової, 
166, 166-б та 166-в 

3262 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

176. Про надання ПП ,,РЕГІОН-КОМПЛЕКТ” та ПП 
,,УКРТЕХНОТОРГ” дозволів на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Валентини Терешкової, 166 
 
 

3263 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



177. Про надання ПФ ,,Петроліум-Сервіс” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дзержинського, 47 
 

3282 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

178. Про надання Недогоді В.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по                
пров. Глинки, 1-в 
 

3272 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

179. Про надання Стецюк О.Є. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по                
пров. Верхньому Степовому, 11 
 

3273 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

180. Про передачу Терзову Д.С. та ПрАТ ,,Кіровоградське 
видавництво” КП ДАК ,,УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” 
в оренду земельної ділянки по вул. Глинки, 2 

 

3288 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

181. Про передачу ТОВ ,,НАДІЯ СЕРВІС” в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 11/2 3268 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

182. Про передачу ТОВ ,,РІАЛ КЕПІТАЛ З” в оренду 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва, 2-а 3280 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

183. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 № 241(,,Про надання Терзовій 
Л.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Заміській, 1”)  

 

3289 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



184. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2565 (,,Про надання ОКВП 
,,Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по м. Кіровограду”)  

3284 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

185. Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської 
міської ради шостого скликання, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради                     
від 17.12.2010 № 36 

 

За пропозицією 
депутата міської ради 
Васильченка С.С. 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


