
 

 

 
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              02 липня 2015 року 

№ 4197 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сорок 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 створення тимчасової контрольної комісії з 
питань надання земельних ділянок учасникам АТО 
та членам сімей в мікрорайоні Лелеківка 

 
За пропозицією 
секретаря міської 

ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3.  Про зміни в складі постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань діяльності ради, депутатської 
етики, Регламенту міської ради, відзначення 
нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 
масової інформації та реклами 

4508 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 „Про 
міський бюджет на 2015 рік” 

4449 
Фінансове управління Бочкова Л.Т. 

начальник управління 



5.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 15 липня 2014 року   
№ 3243 „Про підтримку участі ДП „Кіровоградтепло” 
ТОВ „ЦНТІ УНГА” у проекті „Підвищення 
енергоефективності у секторі централізованого 
теплопостачання України” 

4143 
(роздано в 

електронному 
варіанті) 

(доопрацьований) 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

6.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.01.2015 № 3912 ,,Про затвердження 
Програми забезпечення умов діяльності депутатів 
Кіровоградської міської ради шостого та сьомого 
скликань на 2015 рік” 

4354 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління  

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3919 ,,Про 
затвердження Міської програми підтримки сімей на 
2015 - 2017 роки” 

4355 

Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

8.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року №№ 3918, 3920, 3921 
(«Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 
2017 роки», «Про затвердження Міської програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки», «Про затвердження 
Міської цільової соціальної програми реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2015 - 2017 роки») 

4450 

Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3936 ,,Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 
2015 рік” 

4357 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3937 ,,Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 
2015 рік” 

4358 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



11.  Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади         
м. Кіровограда вартості виконаних будівельних робіт 
з реконструкції фасадного газопроводу по             
вул. Жовтневої революції, 37/16 

4359 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

12.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 28.07.2009 № 2393 та від 29.07.2014 № 3271 
(«Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної 
громади м.Кіровограда гуртожитку по вул.Бєляєва, 15, корп.1», «Про 
надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК „ Хліб 
України”)  

4503 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

13.  Про припинення комунального підприємства 
«Житлово-експлуатаційна контора № 10 управління 
житлово-комунального господарства 
міськвиконкому» 

4343 
(повторно) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

14.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

4439 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2015 року № 3926 «Про 
затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2015 рік» 

4440 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

16.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3927 «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 09 вересня 2014 року № 3399 «Про 
затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей - мешканців                        
м. Кіровограда» 
 

4441 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



17.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 31 березня 2015 року № 4069 «Про 
затвердження Порядку надання щомісячної адресної 
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 
операції в східних областях України та сім'ям 
загиблих, які є мешканцями м. Кіровограда, для 
вирішення соціально-побутових питань» 

 

За пропозицією 
депутата міської ради 

Топчія П.С. 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2015 № 3915 («Про затвердження 
Програми розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на        
2015 рік») 

4446 

Відділ культури і 
туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

19.  Про внесення змін та доповнень до заходів щодо 
реалізації Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2015 рік 

4447 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Куценко О.Г., 
начальник відділу 

20.  Про внесення змін до Заходів щодо реалізації 
Програми  природоохоронних заходів місцевого 
значення за 2015 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 
№ 3940 

4356 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4448 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання та 

взаємодії з 
правоохоронними та 

контролюючими органами 
Кіровоградської міської 

ради 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст 

22.  Про державний заклад «Спеціалізована медико-
санітарна частина № 19 Міністерства охорони 
здоров’я України» 

4352 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління 

23.  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») 

4455 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Мороз О.О., 
начальник управління 



24.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12 вересня 2012 року № 1907 «Про 
затвердження Тимчасового положення про порядок 
демонтажу тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території             
міста Кіровограда» 

4259 

За пропозицією 
депутата міської ради 

Мосіна О.В. 

Смаглюк М.О., 
начальник  юридичного 

управління  

25.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2015 № 4007 («Про 
затвердження ТОВ “САЛЮТ” технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 
між пров. Курінним та СТ “ Аграрник”)   

4445 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

26.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради  4454 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО (10 пунктів) 4276 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО (28 пунктів)  4360 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО (60 пунктів) 4361 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО (45 пунктів) 4474 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4460 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



32.  Про надання Германову Є.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пожарського (біля будинку № 1/9)  
(учасник бойових дій) 

4375 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про надання Лебедченку А.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 17) (учасник АТО)  

4464 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про надання Мандєву О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Слави, 4   (учасник АТО)  

4465 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про надання Печеному В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13, 
корп. 1)  (учасники АТО)   

4378 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про надання Якушину П.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному    (учасник АТО)  

4382 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО (3 громадян) 

4505 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО (24 пункти)   4506 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про надання Левченко Л.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Капітана 1 рангу Олефіренко Ю.Б., 
16-а 
 

4507 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



40.  Про передачу Борисовій М.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. В’ячеслава 
Чорновола (біля будинку № 5/3)   (інвалід ІІ групи) 

4398 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про передачу Постиці В.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки на площі Дружби Народів (біля 
будинку № 6) (інвалід ІІІ групи) 

4402 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання Бутенку А.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 5) 
(інвалід ІІІ групи дитинства) 

4280 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про надання Єрофеєву В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва (біля будинку № 58)         
(інвалід війни ІІ групи) 

4376 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання Ярошевській Л.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Гоголя, 91-а (інвалід) 

4468 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про передачу Руссо В.І. в оренду земельної ділянки 
по вул. Комарова (у дворі житлового будинку № 42)                   
(інвалід ІІ групи) 

4311 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про передачу Урись О.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16)         
(інвалід ІІ групи з дитинства) 

4418 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про передачу Сорокіну О.М. в оренду земельної 
ділянки по просп. Правди, 15-м  4314 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (37 пунктів) 4296 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



49.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (35 пунктів)  4297 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (12 пунктів)  4298 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (8 пунктів)  4394 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (20 пунктів)   4395 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про передачу безоплатно у  власність земельних 
ділянок громадянам (12 пунктів)   4396 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  
Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам  (25 пунктів)   

4475 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (9 пунктів)   4397 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  
Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (15 пунктів)  

4476 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам  (19 пунктів)   

4370 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (25 пунктів)  4292 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



59.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (17 пунктів)  4294 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (23 пункти)  4384 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (13 пунктів)  

4385 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про поновлення ФОП Андрієць О.Г. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 11/11  

4421 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про поновлення Бєгалову П.Є. та Луценку С.Л. 
договору оренди земельної ділянки по                     
вул. Полтавській, 22  

4330 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про поновлення Бойко Г.І. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-к  4331 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про поновлення ФОП Даренко І.В. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Московській (кінцева 
зупинка міського транспорту)  

4422 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про поновлення ФОП Дедушок Н.М. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Саратовській (біля будинку 
№ 18)  

4423 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про поновлення ФОП Кузнєцову М.М. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Преображенській, 
16-с  

4424 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про поновлення Максимову Б.Г. договору оренди 
земельної ділянки по шосе Олександрійському, 2-а 4492 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



69.  Про поновлення ФОП Мельничук Л.І. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда 
(біля будинку № 30/1)   

4493 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про поновлення Мельниченку О.К. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Родниковій, 89 ) 4425 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про поновлення Мільто О.А. договору оренди 
земельної ділянки по площі Дружби народів (біля 
житлового будинку № 1)  

4426 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  
Про поновлення Пироженко Т.А. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Лінії 1-й, 1-а  

4494 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про поновлення Сахніну Р.Є. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 16-б  4332 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про поновлення Тягаєнку А.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 22-п  4333 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про поновлення Усенку С.Ю. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 21  4427 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про поновлення ФОП Шуплякову О.В. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Жовтневої 
революції, 37/16  

4428 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про поновлення ТОВ «ЕНЕРГО-СПОРТ» договору 
оренди земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 7 4495 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДНАСІННЯ» 
договору оренди земельної ділянки по     
вул. Добровольського  

4496 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



79.  Про поновлення КТ «АВТОЛЕГІОН-ВАРВАНСЬКОЇ 
Ю.В.» договору оренди земельної ділянки по                
вул. Аерофлотській, 24-б  

4429 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про поновлення ПП «Фірма «Анатоль» договору 
оренди земельної ділянки по просп. Інженерів, 15-а   4430 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про поновлення ПВФ «Стрілецький» договору 
оренди земельної ділянки біля перехрестя вул. 
Калініна та  просп. Винниченка  

4431 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про передачу Бреурош Л.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Покровській, 12-а) 4408 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про передачу Гирик О.І. в оренду земельної ділянки 
по вул. Добровольського, 2 4485 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про передачу Гордієнко Н.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Яновського, 106  4409 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про передачу Дунаєву П.В. та Гревцеву І.М. в 
оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 69  4452 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про передачу Завацькому Ю.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Лінія 1-а, 4-д  4410 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про передачу Зелінському П.М. в оренду земельної 
ділянки по тупику Рибальському, 3-г  

4308 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



88.  Про передачу Ільюшкіній В.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку 
№ 5) 

4411 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про передачу Ілюнічеву В.Є. в оренду земельних 
ділянок по вул. Желябова, 2  4412 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-е   4309 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про передачу Кушніру І.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 37  4310 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про передачу Лужняку О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Лінія 1-а, 4-б   4413 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про передачу Малишок В.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 31 4486 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про передачу Потапову А.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-д  4414 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про передачу Сергійчуку А.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Панфіловців, 22-а  4415 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про передачу Сергійчуку А.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Панфіловців, 22-а  4416 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про передачу Стадніковій Т.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. Урицького, 16  4417 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



98.  Про передачу Смірновій Г.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Пермській, 80  4312 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про передачу Смоляру А.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 32-в  4313 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про передачу Шаяхметовій В.Г. в оренду земельної 
ділянки по пров. Товариському, 12 4315 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про передачу Швецю Р.Ю. в оренду земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-д  4316 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про передачу ТОВ «Кіровоградський завод 
будівельних матеріалів № 1» в оренду земельної 
ділянки по вул. Аджамській (територія 
«Веселівського родовища»)  

4419 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про передачу ТОВ «ЛАСКА-КІРОВОГРАД» в 
оренду земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 172  

4317 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про передачу ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» в оренду 
земельних ділянок по м. Кіровограду   4420 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про передачу ТОВ «УКРЖИТЛОПРОМБУД» в 
оренду земельної ділянки по вул. Кірова, 45/39 4318 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 
земельної ділянки по вул. Івана Богуна, 179 

4487 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



107. Про передачу ПП «МАКСИМУС» в оренду 
земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 108 4488 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про передачу ПрАТ ВНЗ «МАУП» в оренду 
земельної ділянки по вул. Варшавській, 2 4489 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про передачу ТОВ «РЕНСАН» в оренду земельної 
ділянки по вул. Леваневського, 2-а 4490 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по просп. 
Університетському, 25-г 

4277 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 29  

4362 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. 
Жовтневої  революції, 103-а 

4457 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4363 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

114. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Степняка-
Кравчинського, 6  

4364 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                       
вул. Яновського (від салону «Меблі» до житлового 
будинку № 98)  

4365 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



116. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 
13-в, право оренди на яку набувається на аукціоні  4442 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 
13-в, право оренди на яку набувається на аукціоні 4443 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про затвердження земельної ділянки по               
просп. Правди (біля будинку № 8), право власності на 
яку набувається на аукціоні  

4334 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4451 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

120. Про затвердження земельної ділянки по                
пров. Фортечному (біля будинку № 23), право оренди 
на яку набувається на аукціоні  

4458 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
між вулицями Віктора Чміленка та Гоголя та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

4459 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

122. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Яновського, 157 та включення до Переліку 
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 
торги окремим лотом 
 
 

4266 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



123. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Московській (на зупинці громадського 
транспорту «Лелеківське кладовище» в напрямку     
до центру міста) та включення до Переліку земельної 
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 
окремим лотом  

4278 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Московській (на зупинці громадського 
транспорту «Лелеківське кладовище» в напрямку з 
центру міста) та включення до Переліку земельної 
ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 
окремим лотом  

4279 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по проїзду Аджамському та включення до Переліку 
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 
торги окремим лотом  

4366 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Короленка (напроти житлового будинку № 
58/12) та включення до Переліку земельної ділянки, 
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

 

4367 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



127. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Полтавській (напроти будинку № 81) та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом               
(0,0800 га)  

4368 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

128. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Полтавській (напроти будинку № 81) та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом                
(0,0180 га) 

4369 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

129. Про надання Баланюку М.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Академіка Корольова (біля       
будинку № 32) 

4371 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4372 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

131. Про надання Босонченку А.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Херсонській, 54  

4461 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

132. Про надання Будніковій В.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 20 років Міліції 
 

 

4373 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



133. Про надання Вороні О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)  

4374 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

134. Про надання Гілєвій С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Філатова, 2  

4462 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

135. Про надання Грицун Т.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 128 

4463 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

136. Про надання Деревянко Т.В. та Поповій Л.В. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Кавказькій, 
30/21  

4281 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

137. Про надання Жабіну В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Нестерова (біля будинку № 14) 

4282 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

138. Про надання Желудченко А.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку 
№ 18)  

4377 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

139. Про надання Кояві М.Р. та Лібенку І.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-н 

4283 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

140. Про надання Краснову І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 
 

 

4284 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



141. Про надання Мельнику Л.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Айвазовського, 18  

4285 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

142. Про надання Пойді М.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 36)   

4379 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

143. Про надання Серватюк Л.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Андріївській, 66-б  

4380 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

144. Про надання Тимків Н.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)  

4466 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

145. Про надання Халік В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Башкирській, 3-б  

4286 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

146. Про надання Цуркан Н.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Курганній, 28-а  

4381 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

147. Про надання Четверні Н.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 16 

4467 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

148. Про надання Щуці С.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по    вул. Великій Перспективній, 38/33  

4287 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

149. Про надання ТОВ «АТБ-торгстрой» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Полтавській, 60 
 
 

4383 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



150. Про надання ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по м. Кіровограду  

4288 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

151. Про надання ПП «Водолій-ЦС» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 31-л  

4289 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

152. Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволів 
на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по вул. Промисловій та 
пров. Цеховому  

4290 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

153. Про надання ПАТ НВП «РАДІЙ» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Шатила, 10  

4291 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

154. Про надання ПФ «Анавік» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 104-а  

4469 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

155. Про надання КЗ «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Полтавській, 79 

4470 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

156. Про надання Ковальчук Л.П. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по просп. 
Перемоги, 10-а  

4453 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

157. Про надання Колесник В.О. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. 40-річчя Перемоги, 56-а  

4386 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



158. Про надання ПП «Черн-Транс» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Промисловій, 2-а  

4387 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

159. Про надання ТОВ «Агро-Трейд» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. 
Полтавській, 73-а  

4295 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

160. Про надання ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по       
вул. Волкова, 26-б  

4471 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

161. Про надання ТОВ «КІРОВОГРАД-НОВОБУД» 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по просп. Університетському, 25  

4472 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

162. Про надання ТОВ «Ладок-Плюс» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по      
вул. Ельворті, 5  

4473 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

163. Про відмову у наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по місту Кіровограду (15 пунктів)  

4293 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

164. Про передачу Антоненко Т.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку     
№ 8) 

4477 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

165. Про передачу Затоці О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 
будинку № 80) 

4299 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



166. Про передачу Касьяну М.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі 
радіозаводу)  

4478 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

167. Про передачу Козак Н.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку  
№ 12, корп. 4) 

4300 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

168. Про передачу Криворучку М.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки громадянам по           
вул. Народній, 43 

4400 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

169. Про передачу Любомській В.І. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Пальміро 
Тольятті, 47-б  

4479 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

170. Про передачу Март’янову В.Я. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (у дворі будинку № 1-б)  

4401 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

171. Про передачу Моторній Н.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку 
№ 14)  

4480 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

172. Про передачу Плужніковій А.О. у власність 
земельної ділянки по вул. Новоросійській, 22  4399 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

173. Про передачу Стеннік Т.А. у власність земельної 
ділянки по вул. Пролетарській, 4  4301 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

174. Про передачу Стрижак Л.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Пархоменка (біля 
житлового будинку № 24-а) 
 

 

4302 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



175. Про передачу Сторожуку М.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по                                  
вул. Повітрянофлотській (у дворі будинку № 59)  

4481 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

176. Про передачу Твердоступ А.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Полтавській, 45 4482 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

177. Про передачу Унраін О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1 4483 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

178. Про передачу Федорову В.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку 
№ 14) 

4303 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

179. Про передачу Шаяхметовій В.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Товариському, 12  4304 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

180. Про передачу гаражному кооперативу 
«ЖАДІВСЬКИЙ» безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку      
№ 20, корп. 1)  

4403 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

181. Про передачу Територіальному управлінню 
Державної судової адміністрації України в 
Кіровоградській області земельних ділянок по       
вул. Кільцевій, 34-а та 36-а  

4404 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

182. Про передачу Територіальному медичному 
об’єднанню «Центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф у Кіровоградській області» 
земельної ділянки по вул. Комарова, 56 
 
 
 

4405 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



183. Про передачу КЗ «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ» в 
постійне користування земельної ділянки по          
вул. Гоголя, 44  

4305 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

184. Про передачу управлінню Пенсійного фонду України 
в Кіровоградському районі в постійне користування 
земельної ділянки по вул. Дарвіна, 29  

4306 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

185. Про передачу Релігійній громаді Римьско-
католицької парафії «Святого Духа» в постійне 
користування земельної ділянки по вул. Дворцовій, 
50/46  

4406 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

186. Про передачу КДПУ імені В. Винниченка у постійне 
користування земельних ділянок по                         
просп. Комуністичному, 19-а та 19-б  

4407 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

187. Про передачу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в постійне 
користування земельної ділянки по вул. Гоголя, 33 4484 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

188. Про передачу УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ в постійне користування земельної ділянки 
по вул. Ялтинській, 1 

4491 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

189. Про припинення права постійного користування та 
договорів оренди земельних ділянок (14 пунктів)  4307 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

190. Про припинення Саласенку М.Б. договорів оренди 
земельних ділянок по вул. Краснодонській, 41 

4497 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



191. Про надання ПАТ «Кіровоградське АТП - 13555» 
дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду 
по  вул. Аерофлотській, 22 

4257 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

192. Про надання ПрАТ «МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА 
АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «УРГА» дозволу на 
передачу в суборенду земельної ділянки по            
вул. Короленка, 1-а  

4319 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

193. Про надання ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» дозволу на 
передачу в суборенду земельної ділянки по            
вул. Жовтневої революції (біля АЗС «Гефест-Віта»)  

4320 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

194. Про зміну Боржакову Д.В. та Боржаковій Г.В. 
цільового призначення земельної ділянки по          
вул. Валентини Терешкової, 1-а   

4389 
Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

195. Про зміну Гут Ю.В. цільового призначення 
земельної ділянки по пров. Курінному 64  4390 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

196. Про зміну Драчкову О.О. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Комарова, 72 4391 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

197. Про зміну Іваненко Н.П. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 99  4392 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

198. Про зміну Мілющенко Н.М. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 76  4393 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

199. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.09.2010 № 3899 («Про надання 
Кіровоградській обласній благодійній організації «НОВЕ ПОКОЛІННЯ» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 221»)  

4321 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



200. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14.09.2011 № 834 («Про надання ТОВ 
“ НОВЕЛ-ІСТЕЙТ” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Мурманській, 39-в»)  

4322 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

201. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.10.2011 № 994 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок»)  

4323 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

202. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2062 («Про передачу ПАТ 
“ Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по вул. Великій 
Пермській (біля будинку № 7)») 

4324 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

203. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської від 16.10.2012 № 2066 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок»)  

4325 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

204. 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»)  

4326 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

205. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2611 («Про передачу   
ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок по  
м. Кіровограду»)  

4327 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

206. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.10.2014 № 3560 («Про поновлення 
ТОВ ,,Олві-Центр” договору оренди земельної ділянки по 
просп. Університетському, 3-а»)  

4328 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

207. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 705 («Про надання Педченко 
Т.А. та Сіговій Н.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Декабристів (біля будинку № 3)»)  

4432 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



208. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1874 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок»)  

4433 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

209. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1880 («Про передачу ПП 
„ Юридична фірма ЗАКОН та БІЗНЕС” в оренду земельної 
ділянки по вул. Соколовській, 2-в»)  

4434 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

210. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2066 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

4435 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

211. 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»)  

4436 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

212. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2014 № 2600 («Про надання 
ОКВП “ Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по               
м. Кіровограду»)  

4437 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

213. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14.11.2014 № 3704 («Про поновлення 
Маринчаку В.М. договору оренди земельної ділянки по         
вул. Преображенській (між будинками № 35 та № 37)») 

4438 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

214. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 06.06.2014 № 3180 (,,Про поновлення 
Кравченку А.М. договору оренди земельної ділянки біля 
перехрестя вулиць Волкова та Героїв Сталінграда”)  

4241 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

215. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради  (6 пунктів)  

4329 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



216. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.12.2011 № 1036 («Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам міста Кіровограда»)  

4498 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

217. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2012 № 1577  («Про надання ФОП            
Качаненко Н.В. дозволів на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександрійській, 
87 та проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки»)  

4499 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4500 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

219. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.12.2014 № 3795 («Про надання 
управлінню власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у  м. Кіровограді») 

4501 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

220. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради (5 пунктів) 4502 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

221. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                   
вул. В’ячеслава Чорновола, 19/22 

4509 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

222. Про надання Саєнко І.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 83/52 

4510 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 

Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


