
 

 

 
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              22 вересня 2015 року 

№ 4442 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
п’ятдесят другої 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 кількісний та персональний склад виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради шостого 
скликання 

 
Загальний відділ Марковський І.І., 

секретар міської ради 

3.  Про звіт тимчасової контрольної комісії 
Кіровоградської міської ради з питань перевірки 
обгрунтованості норм споживання теплової енергії 
на опалення у місті Кіровограді 

4665 

Тимчасова контрольна 
комісія 

Кіровоградської 
міської ради з питань 

перевірки 
обгрунтованості норм 
споживання теплової 
енергії на опалення у 
місті Кіровограді 

Топчій П.С., 
голова тимчасової 
контрольної комісії  



4.  Про затвердження Програми підготовки молодших 
спеціалістів для комунальних закладів, підприємств 
та установ міста Кіровограда на базі 
Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу 
на 2015-2020 роки 

4551 

Управління освіта Васильєва О.К., 
начальник відділу 
юридичного та 

фінансового забезпечення 
управління освіти 

5.  Про затвердження Програми запровадження в      
місті Кіровограді роздільного збору твердих 
побутових відходів на 2015-2019 роки 

4557 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

6.  Про внесення змін та доповнення 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” 

4659 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

7.  Про внесення змін та доповнень 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” 

4660 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

8.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади        
м. Кіровограда приватизованої квартири 

4707 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

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

4663 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

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

4552 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Куценко О.Г., 
начальник відділу 



11.  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 

4556 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

12.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14 вересня 2011 року № 746         
„Про затвердження Комплексної програми 
профілактики злочинності в м. Кіровограді на 2011-
2015 роки” 

4577 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції та 

взаємодії з 
правоохоронними і 
контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст  

13.  Про створення тимчасової контрольної комісії з 
питання розгляду подання прокуратури                     
м. Кіровограда від 01.07.2015 № (12-61) 5755 вих. 15 

4658 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції та 

взаємодії з 
правоохоронними і 
контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст  

14.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 
№ 3938 “Про затвердження Комплексної програми 
діяльності Кіровоградської міської дружини             
на 2015 рік” 

4579 

Міська дружина Ліпко М.П., 
командир дружини 

15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3923 «Про затвердження 
Міської програми соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 
популяризації сімейних форм виховання на 2015 рік» 

4657 

Служба у справах 
дітей 

Сисак І.О., 
начальник служби  

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

4664 

Сектор 
інформаційного та 
комп’ютерного 
забезпечення 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора 



17.  Про затвердження Порядку проведення громадських 
обговорень з питань добровільного об'єднання 
територіальних громад 

4578 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення           
м. Кіровограда на період до 2017 року» 

4693 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

19.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 208 «Про 
затвердження Положення про управління економіки 
Кіровоградської міської ради» 

4694 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

20.  Про участь комунального підприємства 
«Теплоенергетик» у проекті Світового банку 
«Підвищення енергоефективності у секторі 
централізованого теплопостачання України 

 

За пропозицією 
секретаря міської 

ради 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

21.  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» 

4695 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

22.  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» 

4696 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

23.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

4697 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
24.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 
4791 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



25.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3935 «Про затвердження 
Програми економічного і соціального розвитку галузі 
охорони здоров'я м. Кіровограда на 2015 рік» 

4700 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О.,  
начальник управління  

26.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3934 «Про затвердження 
Програми медико-соціального забезпечення пільгових 
та соціально незахищених верств населення     
м. Кіровограда на 2015 рік» 

4701 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О.,  
начальник управління 

27.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 83 «Про затвердження 
Міської програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2011-2016 роки» 

4702 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О.,  
начальник управління 

28.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05 червня 2012 року № 1708 «Про 
затвердження Міської програми імунопрофілактики та 
захисту населення від інфекційних хвороб на 2012–
2016 роки» 

4703 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О.,  
начальник управління 

29.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07 листопада 2013 року № 2524 «Про 
затвердження Програми “місцевих стимулів” для 
працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на  
2013-2017 роки» 
 

4704 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О.,  
начальник управління 

30.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади міста 
Кіровограда цілісного майнового комплексу 
державного закладу «Спеціалізована медико-
санітарна частина № 19 Міністерства охорони 
здоров'я України» 
 

4706 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О.,  
начальник управління 



31.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 „Про 
структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради” 

4555 

Відділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

32.  Про затвердження Положення про порядок 
користування окремими  конструктивними 
елементами благоустрою комунальної власності під 
розміщення відкритих літніх майданчиків для 
здійснення підприємницької діяльності 

4575 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бабенко Н.В., 
начальник управління 

33.  Про демонтаж пам’ятного знака 
4705 

Відділ культури і 
туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

34.  Про організацію підготовки та проведення 
громадського опитування щодо перейменування 
міста Кіровограда 

4698 
Відділ з питань 

внутрішньої політики 
Запорожан С.В., 
начальник відділу 

35.  Про створення та затвердження складу 
територіальної міської комісії з проведення 
громадського опитування жителів м. Кіровограда 
щодо перейменування міста 

4699 

Відділ з питань 
внутрішньої політики 

Запорожан С.В., 
начальник відділу 

36.  Про голову будинкового (вуличного, квартального) 
комітету та його повноваження у сфері 
обслуговування жилого фонду та прибудинкових 
територій 
 

4656 

Депутат міської ради 
Шведов В.М. 

Шведов В.М., 
депутат міської ради 

37.  Про внесення доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради (від 31.03.2015 № 4070 
«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
м. Кіровограда, які підлягають приватизації») 4792 

Постійна комісія 
міської ради з питань 

управління 
комунальною 
власністю та 
приватизації 

Ніколаєнко В.Г., 
голова постійної комісії  

 



38.  Про продаж ТОВ «АПРІКА» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по              
вул. Великій Перспективній, 28-а  

4590 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про продаж ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ-МЕБЛІ» земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по 
вул. Преображенській, 16-б  

4751 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО  (4 пункти) 

4558 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій  

4606 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам  

4607 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (14 пунктів)  

4515 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам  (14 пунктів)  

4559 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам  (9 пунктів) 

4586 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (22 пункти) 

4667 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



47.  Про надання товариству автолюбителів «Дружба» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Академіка 
Корольова, 24-а 

4627 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання Балясову С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 26) 

4608 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання дозволу Березовському О.І. на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Курінному                    
(між будинками № 52 та № 54) 

4609 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання Бабенку Л.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Винниченка (біля будинку № 1)  

4668 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Блищик О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6) 

4669 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання Білобрицькій Л.Ф. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 7-д 

4610 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про надання Бондаренко М.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки вул. Маршала Конєва                 
(біля будинку № 13, корп. 2) 

4612 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про надання Брайченко Т.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пашутінській, 69-б 4560 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



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

4108 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про надання Вітряченку Б.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 37/19  

4527 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4374 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання Глущенко А.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля                
будинку № 37/16) 

4614 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання Дануці С.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15) 

4615 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання Дубівці О.О. та Дубівці І.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 20-а 

4528 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про надання Єреміній Л.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова (біля житлового            
будинку № 30)  

4582 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про надання Єршову Є.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по проїзду Петровського, 61  4670 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



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

4377 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання Задворньому В.К. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Андріївській (біля    
будинку № 10-а) 

4529 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання Климіну А.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового 
будинку № 27, корп. 3)  

4616 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання Комашку М.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 11, корп. 2)  4561 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання Левченку Р.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки біля перехрестя вулиць Желябова та 
Лермонтова  

4531 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання Ліфенко С.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля             
будинку № 73)  

4617 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання Мамедовій А.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Бєляєва, 31-а  4671 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



70.  Про надання Мельнику К.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінії 5-й (біля будинку № 24)  

4672 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4583 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Нікішаєву Л.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (біля житлового 
будинку № 7, корп. 1) 

4618 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про надання Огороднику О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а 

4619 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання Очеретній Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а  

4532 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про надання Подколзіній О.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Мотокросному (біля 
будинку № 33) 

4620 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про надання Профатилу О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку 
№ 12-а) 

4621 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про надання Рибалко Г.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Правди, 2, корп. 1  

4622 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



78.  Про надання Руденку П.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гоголя, 78-б 

4623 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про надання Скалковичу О.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Вʹячеслава Чорновола (біля 
будинку № 5/3)  

4624 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про надання Сінітовичу Н.Й., Сотіру Р.Д.,        
Черкасу Ю.В., ТОВ «Іноваційне підприємство 
Будкомплектсервіс» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
проїзду Аджамському, 4  

4584 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про надання Сніцар Л.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Повітрянофлотській (біля будинку   
№ 67, корп. 1)  

4673 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про надання Ткаченко С.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)  

4674 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про надання ФОП Тимофієнко О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-є  

4562 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про надання Тонконоженку І.Г. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 27  

4533 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про надання Торопу О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Правди (біля будинку № 12)  

4534 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



86.  Про надання Тригуб Г.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 19-а  

4535 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про надання Урись О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля           
будинку № 37/16)  

4625 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про надання Хабзей О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6) 

4585 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1 

4626 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про надання Юхно Н.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Петра Покаржевського, 8  

4675 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (34 пункти) 4516 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (39 пунктів) 4564 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою (18 пунктів) 4580 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про надання Бабенку В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Короленка (у дворі будинку № 40)  

4759 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



95.  Про надання Ксенічу В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 6-в  

4760 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (34 пункти) 4666 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (7 пунктів) 

4517 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про надання Бойку В.М. та Куриленку М.С. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по            
вул. Генерала Жадова, 28-в 

4611 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про надання Бугаєвському С.О. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки  по          
вул. Генерала Жадова, 24-г 

4613 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про надання ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки на площі Дружби народів, 2  

4563 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання ПП «АВТО-ШАНС» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 31-м   

4252 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про надання Квартирно-експлуатаційному відділу 
міста Кіровограда дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по    
м. Кіровограду 

4536 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



103. Про надання ПП «УНІСБУД» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-б 

4537 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ РИМСЬКО-
КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ «СВЯТОГО ДУХА» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 50/46  

4224 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про надання УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 
ЦЕРКВИ дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Ялтинська, 3 

4628 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про надання управлінню власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Котляревського, 2-б  

4676 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про надання ТОВ фірмі «КУРТАЖ» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Севастопольській, 9-б  

4677 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (15 пунктів) 4518 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам  (12 пунктів) 4519 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4565 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



111. Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (23 пункти) 4566 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам   (19 пунктів) 4587 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам  (19 пунктів) 4581 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

114. Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (37 пунктів) 4678 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах   (7 пунктів) 4588 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах  (13 пунктів) 4567 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про передачу Виноградовій О.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Жовтневої 
революції (біля будинку № 37/16)  

4589 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про передачу Деревянко Т.В. та Поповій Л.В. у 
власність земельної ділянки по вул. Кавказькій, 30/21   

4679 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про передачу Качановій В.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 20 років міліції (біля 
більярдного клубу)  4538 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



120. Про передачу Колісниченко М.М. та Драч І.С. 
безоплатно у власність земельної ділянки по пров. 
Фортечному (біля будинку № 21-а)  

4680 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про передачу Луцкевич С.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному, 6 4634 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

122. Про передачу Мандєву О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Слави, 4  4635 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

123. Про передачу Маліцькій Н.К. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва            
(біля будинку № 13, корп. 2) 

4539 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про передачу Притулі К.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля     
будинку № 14)  

4169 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про передачу Санжарі О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Курганній (біля        
будинку № 17)  

4540 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про передачу Соколану С.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Фортечному (між 
будинками № 19-а та № 21-а)  

4541 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

127. Про передачу Тюртюбек Ю.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по просп. Перемоги  
(біля автостоянки)  

4542 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

128. Про передачу Юдіну О.Ю. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Гайдара 

4636 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



129. Про передачу автогаражному кооперативу     
«Авіатор-2» безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Леваневського. 1-е 

4543 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

130. Про передачу Кіровоградському обласному 
навчально-виховному комплексу (гімназія-інтернат-
школа мистецтв) у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 5/5 

4544 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

131. Про передачу Територіальному управлінню 
Державної судової адміністрації України в 
Кіровоградській області у постійне користування 
земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 7 

4545 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

132. Про передачу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в постійне 
користування земельних ділянок по м. Кіровограду 4173 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

133. Про передачу Державній установі «Кіровоградська 
обласна фітосанітарна лабораторія» у постійне 
користування земельної ділянки по вул. Курганній, 62  

4681 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

134. Про передачу управлінню власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради в 
постійне користування земельної ділянки по           
вул. Тимірязєва, 17-а  

4682 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

135. Про зміну Пархоменку О.П. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 15-а  4546 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

136. Про зміну Бзенко Н.П. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Лінії-1-й 

4637 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



137. Про зміну Денисюк А.О. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Антонова, 23 4638 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

138. Про зміну Чайці О.Ф. та Медведенку О.О. цільового 
призначення земельної ділянки по вул. 40-річчя 
Перемоги, 82-а  

4547 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

139. Про поновлення Баркару О.М. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, 
корп. 1 

4647 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

140. Про поновлення Бордюжі О.О. та Панченку А.М. 
договору оренди земельної ділянки по                     
вул. Родниковій, 90 

4520 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

141. Про поновлення ФОП Слободі Н.С. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7, корп. 1 4521 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

142. Про поновлення ПП «АВТОМИР» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Шмідта (на зупинці 
міського транспорту «Аеропорт»)  

4756 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

143. Про поновлення ПП «АВТОМИР» договору оренди 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (на 
зупинці міського транспорту «Друкарня»)  

4757 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

144. Про поновлення ПП «АВТОМИР» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції     
(біля магазину «Візит»)  

4758 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

145. Про поновлення ПФ «АНАВІК» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Яновського, 104-б  

4522 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



146. Про поновлення ТОВ фірми «ЧОБОТАР» договору 
оренди земельної ділянки по вул. Радянській, 4-а  4523 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

147. Про поновлення Заболотній В.М. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 37/16 4569 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

148. Про поновлення ФОП Роздольській Т.В. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Героїв  
Сталінграда, 24/27, корп. 2 

4570 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

149. Про передачу Матку А.О. в оренду земельної ділянки 
по вул. Ушакова, 2-д  4571 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

150. Про передачу Медведєву О.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку 
№ 28, корп. 5)  

4683 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

151. Про передачу Сидорову В.М. в оренду земельної 
ділянки по просп. Винниченка, 17-а  4572 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

152. Про передачу Сидорову В.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 12-г 4641 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

153. Про передачу Степовому С.К. в оренду земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля житлового будинку № 26) 

4642 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

154. Про передачу Химчаку В.С. в оренду земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля     
будинку № 14/2) 4684 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



155. Про передачу Чорноусу О.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (між будинками      
№ 3 та № 5) 

4685 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

156. Про передачу ПАТ «Укртелеком» в оренду 
земельних ділянок по місту Кіровограду 4236 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

157. Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 
земельної ділянки по вул. Медведєва 4573 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

158. Про передачу ТОВ «Ринок Престиж» в оренду 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15/18 4574 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

159. Про передачу ТОВ "Ринок Престиж" в оренду 
земельних ділянок по просп. Інженерів, 10 4686 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

160. Про передачу МПП «ІНВЕСТ-ОПТИМ» в оренду 
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 2 4524 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

161. Про передачу ТОВ “КРУП'ЯНИЙ ТІК” в оренду 
земельних ділянок по вул. Валентини         
Терешкової, 225 

4525 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

162. Про передачу Асоціації «Торговельно-виробнича 
асоціація «Сервіс-монтаж» в оренду земельної 
ділянки по   вул. Яновського, 112-к 4643 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

163. Про передачу ТОВ «ГАЗ-КОМПЛЕКС» в оренду 
земельної ділянки по вул. Заміській, 5-а 

4644 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



164. Про передачу ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-
КІПРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТИЦІЯМИ «АГРОЗАГОТІВЕЛЬНА ГРУПА» 
в оренду земельної ділянки по вул. Кавалерійській 
(Орджонікідзе), 19/26 

4645 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

165. Про передачу ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ-1» в оренду 
земельної ділянки по вул. Радянскій, 3/28 4646 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

166. Про передачу ПП «Факторинг-Кіровоград» в оренду 
земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 75 4597 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

167. Про поновлення ФОП Шевченку А.О. договорів 
оренди земельних ділянок по місту Кіровограду  4207 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

168. Про поновлення ТОВ «СПЕЦСТРОЙЕНЕРГО» 
договору оренди земельної ділянки по вул. 
Жовтневої революції (біля будинку № 31, корп. 1)  

4235 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

169. Про поновлення ПП «КІРОВОГРАД-ПЛАНЕТА» 
договору оренди земельної ділянки по просп. Правди                     
(між будинками № 3 та № 4) 

4596 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

170. Про поновлення ПП «ВЕРХІВЕЦЬ-21» договору 
оренди земельної ділянки на перехресті вул. Євгена 
Маланюка та Башкирської  (поруч з площею Дружби 
народів) 

4594 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

171. Про поновлення ПП «СОЇНС-250» договору оренди 
земельної ділянки по просп. Правди                                             
(між будинками № 11 та № 13) 4595 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



172. Про поновлення Виробничо-комерційній фірмі 
«СПЛІТ» товариству з обмеженою відповідальністю 
договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена 
Маланюка, 25 

4687 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

173. Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору 
оренди земельної ділянки по вул. Соціалістичній                  
(біля будинку № 68/4)  

4688 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

174. Про припинення права оренди та постійного 
користування земельних ділянок по м.Кіровограду 4526 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

175. Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Колгоспній, 71/24 4639 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

176. Про припинення Кравцовій Н.Ю. права користування 
земельною ділянкою по вул. Полтавській, 58 4640 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

177. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок по                         
м. Кіровограду  

4568 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

178. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Гоголя, 69 4629 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

179. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 
право оренди на яку набувається на аукціоні 4630 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

180. Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Добровольського (біля кафе «Вояж»), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

4632 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



181. Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Преображенській (біля дитячої обласної лікарні), 
право оренди на яку набувається на аукціоні 

4633 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

182. Про надання Лучкову Є.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 213-в та 
проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки  

4591 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4365 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

184. 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 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

185. 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 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

186. 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 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



187. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
на розі вул. Генерала Родимцева та Ялтинської  та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

4592 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

188. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. 50 років Жовтня (напроти Державної 
податкової інспекції) та включення до Переліку 
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 
торги окремим лотом 

4593 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

189. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.09.2010 року № 3820 («Про надання        
Нагібіній Г.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 
Корольова (біля житлового будинку № 9-а)») 

4649 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

190. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 365 («Про надання ФОП 
Куряті І.Й. дозволу на розроблення проекту  землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-б»)  

4689 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

191. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 386 («Про надання ФОП 
Стеблині В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 35») 

4548 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

192. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2617 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

4180 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



193. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.10.2014 № 3558 («Про поновлення 
ФОП Шамшієву А.М договору оренди земельної ділянки по  
вул. Космонавта Попова (біля відділення зв’язку)»)  

4690 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

194. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2015 № 4032 («Про поновлення             
Короткому С.А. договору оренди земельної ділянки по          
вул. Глинки, 6»)  

4691 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

195. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14.07.2015 № 4273 («Про поновлення             
Пироженко Т.А. договору оренди земельної ділянки по          
вул. Лінія 1-а, 1-а») 

4692 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

196. Про внесення змін до рішень Кіровоградської  
міської ради  4648 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

197. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.12.2014 року № 3796 («Про 
поновлення ПрАТ ,,КІРОВОГРАДТУРИСТ” договору оренди 
земельної ділянки по вул. Ушакова, 1-а») 

4650 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

198. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.10.2014 № 3582 («Про продовження 
ТОВ ,,ХХІ-ВІК” договору оренди землі по вул. Героїв 
Сталінграда, 1-б») 

4651 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

199. Про внесення змін до рішень Кіровоградської   
міської ради  4598 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

200. Про повторний розгляд пунктів 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 
7,7.1 рішення Кіровоградської міської ради від 
14.07.2015 «Про передачу у власність земельних 
ділянок в садових товариствах» 

4708 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



201. Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО  

4709 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

202. Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (18 пунктів) 

4710 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

203. Про надання Гарасимяку П.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля         
будинку № 12)  

4711 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4712 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

205. Про надання Кірілову Я.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13)    

4713 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

206. Про надання Корінному С.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького                 
(біля житлового будинку № 16-б)  

4714 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

207. Про надання Огаджанян К.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова (напроти будинку № 34)  

4715 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

208. Про надання Олійник І.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля             
будинку № 15/2)  

4716 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



209. Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля       
будинку № 64)  

4717 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

210. Про надання Поліщуку Р.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12)  

4718 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

211. Про надання Сенченко С.С. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                           
вул. Червонозорівській, 26 

4719 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

212. Про надання Татарченку В.Ю. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Гоголя, 122  

4720 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

213. Про надання Токар М.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, 
корп. 1)  

4777 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

214. Про надання Тараненко Н.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, 
корп. 1)  

4778 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

215. Про надання Тєрєхову О.А. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по                     
вул. Преображенській, 19-б  

4721 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

216. Про надання Тимофієву В.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дорошенка, 16  

4722 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



217. Про надання Тишковець Л.Т. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Івана Сірка, 31  

4723 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

218. Про надання Хромею Є.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному 

4724 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

219. Про надання Циганашу В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)  

4725 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

220. Про надання Чорному Я.Ю дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шмідта (біля житлового будинку     
№ 54-а)  

4726 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

221. Про надання Швецю М.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по                   
вул. Промисловій, 3  

4727 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

222. Про надання КП «КІРОВОГРАД-БЛАГОУСТРІЙ» та 
КП «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА - СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ» дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в районі Кільцевої дороги  

4728 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

223. Про надання Громадській організації Інвалідів 
«Дитячо-юнацький спортивний центр «Україна» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою      
щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Братиславській, 92  

4729 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



224. Про надання ПАТ «Кіровоградський хлібозавод» 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки по вул. Великій Пермській, 9-а  

4730 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

225. Про надання КЗ «Кіровоградська міська лікарня 
швидкої допомоги» дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки по вул. Короленка, 56 

4731 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

226. Про надання Комунальному закладу «Обласна 
спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського 
резерву-2» дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки на перехресті вул. Курганної, Суворова, 
Барболіна  

4732 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

227. Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (90 пунктів) 4733 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

228. Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам  (17 пунктів) 4734 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

229. Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах  (11 пунктів) 4735 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

230. Про передачу Гуріній Л.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по  вул. Калініна (у дворі будинку 
№ 32, корп. 3)  

4736 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

231. Про передачу Підкопайлу В.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Поповича, 7-а  4737 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



232. Про передачу Саєнко І.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 83/52  4738 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

233. Про передачу Серватюк Л.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Андріївській, 66-б  4739 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

234. Про передачу Сметані Л.М. та Олійнику І.М. у 
власність земельної ділянки по пров. Спускному, 32  4740 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

235. Про передачу Шерпаковій В.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по  вул. Прирічній, 91 4741 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

236. Про зміну Ситнику В.О. цільового призначення 
земельної ділянки між вулицями Глибка, Курганної, 
Аксьонкіної та Ушакова  

4742 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

237. Про припинення ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД» договорів оренди землі по            
м. Кіровограду 

4743 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

238. Про поновлення Стеценко Л.А. та Івановій В.В. 
договору оренди земельної ділянки по вул. 
Інтернаціональній, 75  

4744 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

239. Про передачу Івановій В.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Бєляєва (напроти будинку № 7)  

4745 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

240. Про передачу Ковальчуку О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Волкова, 24-б  

4746 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



241. Про скасування рішення Кіровоградської міської ради 
від 18.12.2013 № 2742 («Про надання ТОВ „Футбольний клуб 
Зірка” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Винниченка») 

4747 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

242. 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») 

4748 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

243. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14.07.2015 № 4255 («Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам») 

4749 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

244. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14.07.2015 № 4288 («Про передачу 
Зелінському П.М. в оренду земельної ділянки по                         
тупику Рибальському, 3-г»)  

4750 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

245. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 
вул. Космонавта Попова (напроти будинку № 20,   
корп. 1) та включення до Переліку земельної ділянки, 
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

4752 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4753 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

247. Про затвердження земельної ділянки по вул. Куйбишева 
(біля будинку № 3), право оренди на яку набувається на 
аукціоні  

4754 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



248. Про продаж Коломійцю Р.Г. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по               
вул. Великій Перспективній, 62  

4755 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

249. Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО  (7 пунктів) 

4761 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4762 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4763 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

252. Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (35 пункти) 4764 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

253. Про надання Арсірій Г.П. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                        
вул. Бєлінського, 41/52  

4765 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

254. Про надання Кріпаку С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 36) 

4766 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

255. Про надання Рижко О.С., Бурко Л.В., Бойко Т.В., Жикул 
В.І. та Мартишевській К.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Соколівській, 2-в 

4767 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

256. Про надання ПП «Фауст» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
шляхом зміни цільового призначення по вул. Генерала 
Родимцева  

4768 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



257. Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам бойових дій  (14 пунктів) 4769 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

258. Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (55 пунктів)  4770 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

259. Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам бойових дій  (18 пунктів) 4771 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

260. Про передачу Бабенку В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ватутіна  4772 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4773 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

262. Про передачу Ніколаєнко А.А. земельної ділянки по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 4  4774 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

263. Про передачу Парокінній В.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Ушакова, 87 4775 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

264. Про передачу Черепанову С.О. в оренду земельної 
ділянки по пров. Олексіївському, 17 

4776 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

265. Про надання Гавришу В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 9)                  4779 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



266. Про надання Старченку А.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та 
корп. 3 поруч із огорожею тролейбусного парку)  

4780 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

267. Про надання Танцюрі М.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та 
корп. 3 поруч із огорожею тролейбусного парку)  

4781 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

268. Про надання ТОВ «КОМПОЗИЦІЯ» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по     
просп. Правди, 15-д 

4782 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

269. Про надання ТОВ «ХХІ-ВІК» дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у парку культури і відпочинку ім. 50-річчя 
Жовтня 

4783 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

270. Про передачу Кобзаренку О.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Герцена, 18 4784 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

271. Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Суворова 
(напроти будинку № 42) 

4785 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

272. Про передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно у 
власність земельної ділянки по                              
просп. Комуністичному (біля будинку № 7) 

4786 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

273. Про зміну Хачатряну Г.А. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Індустріальній, 1/71 4787 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



274. Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки 
(між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку 
набувається на аукціоні  (0,0230 га) 

4788 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

275. Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки 
(між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку 
набувається на аукціоні  (0,0700 га) 

4789 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

276. Про надання Бугринцю Р.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в районі вулиць Комунальної та Делегатської 

4790 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

277. Про передачу Бутенку А.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва            
(біля будинку № 5)  

4793 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

278. Про надання Березовській Г.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі 
заводу «Радій»)  

4794 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

279. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.09.2010 № 3739 («Про надання        
Содоль Д.В., Вовенку О.А., Красюк О.А., Раковчук Л.В.,            
Дзюнічу О.М., Чернявському В.І., Незаменку С.Є., Шевелєву О.О. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на перехресті вулиць Андріївської та Чапаєва») 

4795 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


