
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              15 липня 2014 року 

№ 3200 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тридцять дев’ятої 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 зміни в складі постійних комісій 
Кіровоградської міської ради 3476 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3.  Про зміни в складі тимчасових контрольних комісій 
Кіровоградської міської ради 3477 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

4.  Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання (виведення членів) 

 
Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

5.  Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання (затвердження членів) 

 
Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 



6.  Про внесення змін та доповнень до Регламенту 
Кіровоградської міської ради шостого скликання 3463 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2014 № 2780 ,,Про 
затвердження Програми забезпечення умов 
діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 
шостого скликання на 2014 рік” 

3346 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

8.  Про погодження організаційної структури та 
штатних розписів центрів первинної медико-
санітарної допомоги м. Кіровограда 

3333 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління 

9.  Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року 
№ 2204 «Про затвердження Програми інформатизації 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 
2013-2015 роки» 

3339 

Сектор 
інформаційного та 
комп’ютерного 
забезпечення 

 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора 

 

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

3454 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

11.  Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2778 «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року 
№ 2205 ,,Про затвердження Програми з розвитку і 
управління персоналом в Кіровоградській міській 
раді на 2013-2015 роки” 

3455 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

12.  Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. 
Кіровограда завершеного будівництвом об’єкта 
“Реконструкція театральної площі у м. Кіровограді 
(перша черга)” 

3341 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



13.  Про надання згоди на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда 
житлового фонду ДП ДАК  ,,Хліб України” 

3312 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

14.  Про внесення змін 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” 

3458 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

15.  Про затвердження Переліку житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді м. Кіровограда, право на 
здійснення яких виборюється на конкурсних засадах 3501 

Головне управління 
житлово-

комунального 
Господарства 

 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

16.  Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ    
№ 1 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», 
затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу 
житлового фонду та матеріальних цінностей 

3496 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

17.  Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ     
№ 2 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», 
затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу 
житлового фонду та матеріальних цінностей 

3497 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

18.  Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ    
№ 3 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», 
затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу 
житлового фонду та матеріальних цінностей 
 
 

3498 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



19.  Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 
4 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», 
затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу 
житлового фонду та матеріальних цінностей 

3499 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

20.  Про перейменування комунального підприємства 
«Кіровоград Земпроект» Кіровоградської міської 
ради» та затвердження Статуту в новій редакції 

3500 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

21.  Про виділення коштів на поховання майора 
Збройних сил України Сабади О.Б. 

3343 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
22.  Про виділення коштів на поховання 

військовослужбовця Збройних сил України  
Власенка Ю.О. 

3475 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

23.  Про виділення коштів на поховання 
військовослужбовців Кіровоградського гарнізону 
Волохова О.О. та Кондакова О.В. 

3495 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

24.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 
 

3474 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

25.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2014 року № 3014 «Про 
звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами інвалідів               
1 і 2 груп по зору» 

3344 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

26.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2755 («Про 
затвердження Програми соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда 
на 2014 рік») 
 

3480 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



27.  Про підтримку участі ДП «Кіровоградтепло» ТОВ 
«ЦНТІ УНГА» у проекті «Підвищення 
енергоефективності у секторі централізованого 
теплопостачання України» 

3345 

Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління 

28.  Про погодження інвестиційної програми ДП 
,,Кіровоградтепло” ТОВ ,,ЦНТІ УНГА” на 2014 рік 3278 

Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління 
29.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2011 року № 117 ,,Про 
встановлення місцевих податків і зборів” 

3347 
Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління 

30.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2014 рік 

3348 
Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління 

31.  Про внесення змін до додатка 1 рішення 
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року 
№ 3021 (,,Про припинення комунального підприємства 
,,Агентство розвитку міста Кіровоградської міської ради”)  

3478 

Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління 

32.  Про виконання проекту «Особливий транспорт – 
особливим дітям» 3503 

Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління 
33.  Про затвердження умов оплати праці Олійнику О.О. 

3459 
Відділ 

бухгалтерського 
обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 

34.  Про затвердження умов оплати праці Осетрову Г.І. 
3460 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 

35.  Про затвердження умов оплати праці       
Васильченку С.С. 3461 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 

36.  Про затвердження умов оплати праці       
Перевознику А.В. 3462 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 



37.  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 
(повторно) 

Управління власності 
та приватизації 
комунального 

Шовенко Л.В., 
заступник начальника 

управління 

38.  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 

39.  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 

40.  Про внесення змін до Положення про 
Кіровоградський міський фонд охорони 
навколишнього природного середовища 
 

3340 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

Зупинено 
розпоряд- 
женням 

секретаря міської 
ради 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

42.  Про продаж ТОВ «Єлисеївський» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по             
вул. Великій Перспективній, 17-а 

3349 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

43.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                   
вул. Квітковій, 1-а 

3315 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

44.  Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Космонавта Попова, 9-в, право власності на яку 
набувається на аукціоні 

 

3316 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



45.  Про зміну Гершкулу С.І. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Сєрова, 1/121 3350 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

46.  Про зміну Корінецькій Н.В. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля 
будинку № 13) 

3472 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

47.  Про зміну Мірзояну Н.Г. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Гранітній, 22/141 3351 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

48.  Про передачу Абрамовичу М.Г. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Нижній (напроти 
житлового будинку № 1) 

3318 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

49.  Про передачу Алєксєєвій Т.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куйбишева 3299 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

50.  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  

51.  Про передачу Арістовій Н.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Полтавській (у дворі 
житлового будинку № 81) 

3352 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

52.  Про передачу Бардаковій Л.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Очаківському, 13 3353 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

53.  Про передачу Бедлінському О.Б. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Мінському, 1-н 3354 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



54.  Про передачу Бедлінській Я.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 65 3355 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

55.  Про передачу Бортник Г.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Макарова (біля будинку № 3) 3356 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3139 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3140 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

58.  Про передачу Грабажею А.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Можайського (біля 
будинку № 6) 

3357 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

59.  Про передачу Драчу А.М. та Драч Т.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 243-а 

3358 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

60.  Про передачу Дубовцевій Ю.С. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Шкільній 
(напроти будинку № 29) 

3359 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

61.  Про передачу Дудіну А.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Айвазовського, 20 3360 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

62.  Про передачу Дудіну Є.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Айвазовського, 20 3361 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



63.  Про передачу Завольській Л.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Світлогорській 
2-й, 15 

3362 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

64.  Про передачу Застригіну В.В. та Маркітан О.В. 
безоплатно у власність земельної ділянки по                         
пров. Краснодонському, 7 

3363 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

65.  Про передачу Євдокімовій Н.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Прирічній (біля 
будинку № 45) 

3364 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

67.  Про передачу Кіяшко Л.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Мотокросному, 59 3365 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3142 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

69.  Про передачу Коломійчуку В.Г. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Башкирській 
(біля котельні) 

3366 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3143 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3367 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



72.  Про передачу Куценко Л.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному, 36 3368 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

73.  Про передачу Кушніру Д.М.  безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Балтійській, 55 3369 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

74.  Про передачу Лебедченку А.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Вільному, 29 3370 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

75.  Про передачу Левицькій Н.Г., Левицькому І.М. та 
Левицькій І.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Григорія Кочерещенка, 1/60 

3371 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

76.  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  

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

3144 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3145 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

79.  Про передачу Міляху Є.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кірова (біля будинку № 49) 2665 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3146 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



81.  Про передачу Новікову К.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 12) 3372 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

82.  Про передачу Панову В.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку   
№ 19) 

3373 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

83.  Про передачу Панченку Ф.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Московському, 21 3374 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

84.  Про передачу Помазану Б.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкирській (біля 
котельні) 

3375 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3147 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

86.  Про передачу Сафошкіній І.А. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Кірова, 44 3376 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

87.  Про передачу Свердюку М.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Абаканському, 2 3377 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

88.  Про передачу Скліфусу В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Пожарського (напроти 
будинку № 5) 

3378 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

89.  Про передачу Скорику В.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куйбишева 3379 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



90.  Про передачу Смаглюку В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Вільному, 37 3380 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

91.  Про передачу Соколовському Д.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. В’ячеслава 
Чорновола (у дворі будинку № 16) 

3468 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

92.  Про передачу Сухотіну Р.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Айвазовського, 20 3381 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

93.  Про передачу Сущенко Г.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Свободи, 23-б 3382 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

94.  Про передачу Теплих В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля 
будинку № 26) 

3383 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3149 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

96.  Про передачу Хвостову В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку 
№ 28, корп. 2) 

3384 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

97.  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  

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

3151 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



99.  Про передачу Чернявській Л.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 
(напроти будинку № 28, корп. 5) 

3385 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

100. Про передачу Черняку М.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Халтуріна 3386 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

101. Про передачу Чубенку В.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Авіаційній, 3 3387 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

102. Про передачу Шевченку Г.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (напроти 
ресторану ,,Торнадо”)  

3388 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3152 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

104. Про передачу Шершнюку А.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Андріївській, 16 (напроти 
будинку № 41) 

3389 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

105. Про передачу Щербаковій Г.Б. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Радянській (біля 
будинку № 4) 

3390 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

106. Про передачу Щербакову Д.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по                                  
вул. Повітрянофлотській (у дворі будинку № 55) 

3391 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

107. Про передачу Щербакову О.А. безоплатно у 
власність земельної ділянки по просп. Перемоги 
(біля будинку № 18) 

3392 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



108. Про передачу кооперативу ,,Автолюбитель - 10” 
безоплатно у власність земельної ділянки по                        
вул. Автолюбителів, 10 

3393 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3155 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

110. Про надання Гавриленку О.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля 
будинку № 94-а) 

3394 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

111. Про надання Діордіці Д.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шканди, 5 

3473 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

112. Про надання Іщенко В.Ф. та Іщенку В.Л. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Сухумській, 30 

3320 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

113. Про надання Коваленко Л.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Комуністичному (біля будинку    
№ 12-а) 

3395 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

114. Про надання Котляренко Т.Ю. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Яновського (напроти 
будинку № 100) 

3396 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

115. Про надання Красногоровій Т.Ш. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Курганній, 50-а 

3397 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



116. Про надання Лобуру О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 68-а 

3398 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

117. Про надання Малишок В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 31 

3399 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3158 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

119. Про надання Москаленку А.М дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Шкільній (біля будинку   
№ 57-а) 

3400 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

120. Про надання Несміян В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 68-а 

3401 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

121. Про надання Опрі Н.В., Опрі Л.М., Заніздрі Ю.О. та 
Заніздрі А.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Тернопільській, 13 

3402 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

122. Про надання Подсєвакіній С.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Курінному (біля будинку № 8) 

3321 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

123. Про надання Притулі Є.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку 
№ 31) 

3403 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



124. Про надання Притулі К.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14) 

3322 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

125. Про надання Рудому А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 28, 
корп. 2) 

3404 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

126. Про надання Руссо В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (у дворі житлового 
будинку № 42) 

3405 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

127. Про надання Салову Я.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Художника Їжакевича (біля будинку № 15) 

3406 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

128. Про надання Сергієнку В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Київській, 59/61 

3407 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

129. Про надання Сосні І.Д. дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6) 

3408 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

130. Про надання Тернавській Г.Й. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля 
будинку № 7)  

3409 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

131. Про надання Токар С.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (біля 
будинку № 9) 

3410 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



132. 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  

133. Про надання Федорову В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14) 

3323 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

134. Про надання Хахіній Л.О. дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (біля 
будинку № 9) 

3411 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

135. Про надання Ципі Л.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Гайдамацькому (напроти будинку 
№ 16) 

3324 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

136. Про надання Ципі С.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Філатова (поруч з будинком № 70) 

3325 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

137. Про надання Чередніченку В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Яновського (біля будинку № 52)   

3412 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

138. Про надання Шкуратову І.М. дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 19 

3413 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

139. Про надання Кіровоградській дитячій обласній 
лікарні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по                   
вул. Покровській, 69 

3414 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



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

3465 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3282 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

142. Про надання Андрієнко Т.А. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                               
вул. Запорозькій, 22/1 

3415 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

143. Про надання Артеменко Н.І. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                       
вул. Інгульській, 23 

3416 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

144. Про надання Головченко А.В. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по  вул. Акмолінській, 73 

3417 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

145. Про надання Соколовському В.І. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по  вул. Академіка Корольова, 24-а 3418 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

146. Про надання Соколовській К.Є. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по вул. Академіка Корольова, 24-а 3419 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

147. Про надання Токаревій Ю.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                        
вул. Ялтинській, 18 3420 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



148. Про надання Чередніченко Г.В. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по вул. Академіка Корольова, 24-а 

3421 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

149. Про надання Шишацькому В.О. та Дзюбенко В.Д. 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою по вул. Великій Пермській, 37/13 

3422 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

150. Про надання Штраховій О.О. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по вул. Академіка Корольова, 24-а 

3423 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

151. Про надання Корпорації «ХХІ–СТОЛІТТЯ» дозволу 
на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по просп. Правди, 28 

3424 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

152. Про надання ТОВ ,,КОМПОЗИЦІЯ” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по просп. Правди, 15-д 

3425 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

153. Про поновлення Морозовій В.В. договору оренди 
земельної ділянки по пров. Сухомлинського, 20 3326 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

154. Про продовження ТОВ ,,ХХІ-ВІК” договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 1-б 3309 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3138 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



156. Про передачу ФОП Згривець Л.М. в оренду 
земельної ділянки по пров. Центральному, 3 3426 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

157. Про передачу Меланченку П.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Яновського, 81 3427 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

158. Про передачу ТОВ ,,АВГУСТ - СИСТЕМ” в оренду 
земельної ділянки по вул. Шевченка, 12 3428 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

159. Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Парковій 3466 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

160. Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Ярославській (біля 
будинку № 88/55) 

3467 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

161. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 22.04.2009 № 1934 («Про затвердження 
Моторній Н.П. матеріалів вибору та надання згоди на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. 
Перемоги (біля житлового будинку № 14)») 

3429 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

162. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.02.2010 № 3227 («Про надання Сокур 
Н.Я. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 157)») 

3430 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

163. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3414 («Про передачу ТОВ 
«Альянс-Трейдинг» в оренду земельних ділянок по вул. Валентини 
Терешкової, 170») 

3431 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



164. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3495 («Про надання 
Маєтному М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (у дворі 
житлового будинку № 30)») 

3432 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

165. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.09.2010 року № 3751 («Про надання            
Чучуменку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (між 
будинками № 12 та № 14)») 

3433 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

166. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 19.10.2010 № 4106 («Про надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення в 
оренду земельних ділянок») 

3434 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

167. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 № 286 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 3435 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

168. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 363 («Про надання 
Кривошей Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Північній, 2-а») 

3436 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

169. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 368 («Про надання 
Мельнику В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 26-а») 

3437 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

170. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 388 («Про надання 
Смірновій Г.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 80») 

3438 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



171. 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 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

172. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 683 («Про надання 
управлінню Пенсійного фонду України в Кіровоградському районі 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дарвіна, 29») 

3439 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

173. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 698 («Про надання 
Аколішнову В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку 
№ 54)») 

3440 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

174. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 707 («Про надання 
Тарнавській О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 98/12») 

3441 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

175. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.10.2011 № 947 («Про надання 
Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка, 38») 

3442 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

176. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.02.2012 № 1259 («Про передачу ФОП              
Гринчаку В.В., Гололобовій Т.П., Кочевіновій О.О., Назаровій Р.Л., 
Янчуковій Л.В. в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 22-а») 

3443 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

177. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.02.2012 № 1275 («Про передачу ТОВ 
„ Рустель” в оренду земельної ділянки по вул. 40-річчя        
Перемоги, 208») 

3444 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



178. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1525 («Про передачу 
Муравйовій А.О. в оренду земельної ділянки по вул. Медведєва, 13») 

3445 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

3446 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

180. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1955 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

 

3447 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

181. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2122 («Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам») 

 

3449 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

182. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2155 («Про передачу             
Пономарьовій М.І. в оренду земельної ділянки по вул. Кавказькій, 
16/15») 

3450 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

183. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2161 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 3451 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

184. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.07.2013 № 2416 «Про продаж          
Кожухарю О.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по           
просп. Правди, 7-а» 

 

3470 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



185. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2014 № 2793 «Про продаж 
Гнатенко О.П. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по             
вул. Пашутінській, 47-а» 

3469 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

186. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2014 № 2794 «Про продаж       
Череватому О.М. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по             
вул. Прирічній, 123-б» 

3471 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

187. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2014 № 3054 («Про надання ТОВ 
«АПРІКА» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 28-а») 

3334 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

188. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2014 № 3120 («Про передачу 
Терзову Д.С. та ПрАТ “Кіровоградське видавництво” КП ДАК 
“ УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” в оренду земельної ділянки по          
вул. Глинки, 2») 

3452 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

189. Про дострокове припинення повноважень депутата 
міської ради  

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

190. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 05.06.2012 № 1696 «Про 
затвердження нової редакції Положення про постійні 
комісії Кіровоградської міської ради шостого 
скликання» 

 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

191. Про передачу майна 

3534 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій  
та цивільного захисту 

населення 

Гненний О.І., 
заступник начальника 

управління 



192. Про доручення 
3504 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

193. Про передачу Горяєву О.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Мінській, 137  

За пропозицією 
депутата міської ради 
Краснокутського О.В. 

 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


