
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              07 листопада 2013 року 

№ 2511 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тридцятої 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 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2013 рік 

2613 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

3.  Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2014 рік 

2770 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

4.  Про присвоєння імені української поетеси та 
педагога Олени Журливої навчальному закладу 
(„ Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області”)  

2649 

Управління освіти Єременко Т.О., 
заступник начальника  
управління освіти 

5.  Про дострокове припинення повноважень депутата 
міської ради 2642 

Депутат міської ради 
Терзов Д.С. 

Колюка О.С., 
начальник юридичного 

управління 



6.  Про затвердження Положення про порядок 
встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кіровограда 

2278 

Юридичне 
управління 

Колюка О.С., 
начальник управління 

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про 
міський бюджет на 2013 рік” 

2787 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

8.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

2773 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
9.  Про узгодження проекту генерального плану              

с.Соколівського Кіровоградського району 
Кіровоградської області 

2650 
Управління 

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

10.  Про затвердження Програми „місцевих стимулів” 
для працівників охорони здоров'я  м. Кіровограда     
на 2013-2017 роки 

2772 
Управління охорони 

здоров'я 
Макарук О.О., 

начальник управління 

11.  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”  

2780 

Сектор 
інформаційного та  
комп'ютерного 
забезпечення 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора 

12.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року №№ 2221, 2222,         
2223, 2224 („ Про затвердження програми „Молодь 
Кіровограда” на 2013 рік”, „ Про затвердження Міської цільової 
соціальної програми реформування системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,                   
на 2013 рік”, „ Про затвердження Міської програми підтримки 
сімей на 2013 рік”, „ Про затвердження Міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей на 2013 рік”)  

2759 

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

13.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2218 „Про затвердження 
Програми розвитку житлово–комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда          
на 2013 рік”  

2581 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2217 „Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2013 рік” 

2648 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 78 „Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради”  

2781 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

16.  Про закріплення за КП „Теплоенергетик” майна на 
праві  господарського відання 

2757 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 
 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Щербина О.В., 
начальник управління  

 
 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

17.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади         
м. Кіровограда малої архітектурної форми ,,Двірник” 

2791 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

18.  Про безкоштовну передачу завершених 
будівництвом інженерних мереж у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області 

2774 

Управління 
капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

19.  Про звільнення від сплати державного мита 
2788 

Служба у справах 
дітей виконавчого 

комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби 

20.  Про затвердження земельної ділянки на розі      
вулиць Генерала Родимцева та Ялтинської, право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

2652 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



21.  Про затвердження земельної ділянки по             
просп. Інженерів (біля будинку № 1), право оренди 
на яку набувається на аукціоні 

2653 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

22.  Про затвердження земельної ділянки по                 
вул. Повітрянофлотській (біля будинку № 89), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

2654 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

23.  Про затвердження земельної ділянки по проїзду 
Аджамському (біля будинків № 11 та № 7), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

2766 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по проїзду Аджамському 

2765 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

25.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 17-а 

2761 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

26.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (181 п.) 2655 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (53 п.) 2656 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про передачу Архіпову Є.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Пальміро Тольятті, 76 2657 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про передачу Березі М.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Миру (біля будинку № 27) 

2658 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



30.  Про передачу Бугмію С.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Санаторному, 39 2659 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про передачу Голобородько В.Я. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Санаторному   
3-му (біля будинку № 12) 

2763 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

32.  Про передачу Горщак Л.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Карабінерній (біля 
будинку № 4) 

2660 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про передачу Кравченко Є.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку       
№ 36) 

2661 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про передачу Криці Ю.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Луговому (біля будинку 
№ 8) 

2662 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про передачу Лопаті І.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (напроти 
будинку  № 14) 

2663 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про передачу Матяху В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку      
№ 12) 

2664 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про передачу Рябошапці В.М. та Рябошапці Н.І. 
безоплатно у власність земельної ділянки по                         
пров. Покровському, 12 

2667 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про передачу Сухойван О.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Санаторному 1-му (біля 
будинку № 15) 2764 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



39.  Про передачу Тонконоженко Г.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Курганній, 46 2668 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про передачу Умріхіній В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 
77/6 

2669 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про передачу Целуйку О.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Гастелло, 12 2670 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про передачу Чернезі В.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Байкальській (біля 
житлового будинку № 116) 

2671 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про передачу Чернявській В.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня 
(біля будинку № 20) 

2672 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про передачу Шаларю Л.М., Поляруш Л.Г. та    
Цуріці Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки 
по  вул. Адама Міцкевича, 1-а 

2673 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про передачу Шерпаковій В.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Прирічній, 91 2674 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про передачу Шилу А.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля  
будинку № 8) 

2643 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про передачу Шпаркому С.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза, 30 

2675 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



48.  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки          
Полозу О.С. по вул. Карусельній, 7 

2676 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам міста (116 п.) 

2677 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання громадянам міста дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по пров. Курінному (напроти 
ЖБК «Княжичі») (2 п.) 

2678 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Борисовій М.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола (біля 
будинку № 5/3) 

2680 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання Борисову О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Короленка, 12-а 

2704 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про надання Важному В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева (напроти 
будинку № 72-б) 

2681 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

2682 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про надання Войтовичу С.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку        
№ 187) 

2646 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



56.  Про надання Волобоєву І.В. дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 8) 

2683 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про надання Горі М.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 27) 

2684 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання Дерев'янку В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Ксені Ерделі (напроти будинку № 8) 

2685 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання Зайцю М.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (у дворі житлового 
будинку № 14) 

2686 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання Заніздрі С.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 81) 

2645 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про надання Ковтун І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Литвинова, 13-а 

2687 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про надання Лебедченку А.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Вільному, 29 

2647 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Лісничій Н.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному 

2688 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання Молчановичу І.Ф. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Лінія 9-а (напроти будинку 
№ 39) 

2689 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



65.  Про надання Нечитайлу Ю.Т. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 
будинку № 8) 

2690 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання Петрунічу Ф.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 10-а (біля будинку № 52) 

2691 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання Петуховій Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку 
№ 16) 

2692 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання Пінчук В.О. дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гайдара (у дворі будинку № 18) 

2693 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання Полтавець В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (напроти будинку № 42) 

2641 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про надання Савченку В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Комуністичному (у дворі будинку 
№ 4) 

2695 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про надання Сандул Ю.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку       
№ 23, корп. 3) 

2644 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Сибірцеву В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Нахімова (напроти будинку № 43) 
 
 

2696 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



73.  Про надання Тодуа Д.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червоногвардійській, 34 

2697 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання Трушаковій Л.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 24-а 

2698 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про надання Федорчаку Ю.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Комарова (у дворі будинку 
№ 42) 

2700 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про надання Ященку А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (у дворі будинку № 19) 

2701 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про надання дозволів на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                 
вул. Панфіловців, 22-а 

2769 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про надання дозволів на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                 
вул. Великій Пермській, 11/2 та по вул. Великій 
Пермській, 11-а 

2776 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про надання ГК «Гірник 3-2011» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Зінченка, 1-а 

2702 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по м. Кіровограду (45 п.) 

2784 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про надання ТОВ «Футбольний клуб Зірка» дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Винниченка 

2631 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



82.  Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по м. Кіровограду (9 п.) 

2760 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про надання ТОВ «Кондитерська фабрика «Східні 
ласощі» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Дарвіна, 53 

2783 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про надання ЖБК «ПОЛІТ» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва, 29, корп. 2 

2767 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про надання МПП «Інвест-Оптим» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 2 

2777 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про продовження дії дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. В'ячеслава Чорновола, 1-б 

2792 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про надання громадянам міста дозволів на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
(301 п.) 

2703 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про надання Гадомській Г.М. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала 
Родимцева  (у дворі житлового будинку № 92) 

2705 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про надання Гирик О.І. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. Добровольського, 2 
 
 

2706 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



90.  Про надання Демидовій Ю.Г. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола, 25/27 

2707 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про надання Зіновому В.С. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. 50 років Жовтня, 38 

2708 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про надання Ковалю О.Ю. та Зубко О.П. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Гоголя, 91/46 

2709 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про надання Нечитайло А.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. 50 років Жовтня, 19 

2710 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про надання Разживіній О.А. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

2711 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про надання Рувінштейн О.С. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 27 

2712 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про надання Ткаченко М.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. Брестській, 3-а 

2713 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про надання ТОВ «АРЕТА» дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 3-а 

2714 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



98.  Про надання ТОВ «ДАНАЙ» дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. Олександрійській, 70-а 

2715 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про надання ТОВ «Дитячо-юнацький спортивний 
центр «Україна» дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по                    
вул. Братиславській, 92 

2716 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про надання ОК ЖБК «Затишок-Плюс» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 56 

2717 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання ПП “КОНСУЛ ПЛЮС” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Короленка, 64 

2718 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про надання ТОВ “КІВЗ-СИСТЕМЗ” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Урожайній, 19 

2785 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про надання ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ З» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва, 2-а 

2719 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про надання ТОВ «Ріал-Істейт» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 35-а 
 
 

2720 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



105. Про надання ТОВ «Ріал-Істейт» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г 

2721 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про надання ТОВ «Ріал-Істейт» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по просп. Правди, 9-а 

2722 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про надання ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Садовій, 55-а 

2723 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про надання ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 1-б 

2724 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про надання ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 69-а 

2725 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про надання ТОВ «Серпантин Агро» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по проїзду Аджамському, 11 

2726 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про надання КП «Трест зеленого господарства» 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в районі об'їзної дороги                 
(в Аджамському напрямі) 
 
 

2775 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



112. Про надання ПП «Факторинг-Кіровоград» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 75 

2727 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.12.2012 № 2186 («Про надання УКБ 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Короленка, 75/1 (літера В)») 

2611 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

114. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 31.05.2011 № 609 («Про надання 
Новицькому В.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса (у дворі будинку № 11/11)») 

2778 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.02.2010 № 3271 («Про надання           
Соколовському Д.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
В'ячеслава Чорновола  (у дворі житлового будинку № 16)») 

2779 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про продовження дії дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 6) 

2793 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 100 2728 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 3-а 2729 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 32 2730 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



120. Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 66 2731 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 66/44 2732 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

122. Про передачу Бойко О.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Дзержинського, 39/14 2733 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

123. Про передачу Бондарь Л.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3 2734 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про передачу Бродській А.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Пермській, 54 2735 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про передачу Вітряченко Г.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Новослобідській, 28-а 2736 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-п 2762 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

127. Про передачу Ковальову Л.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. Калініна, 18/35 2737 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

128. Про передачу Кравченку А.М. в оренду земельної 
ділянки по пров. Курінному, 29 

2738 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



129. Про передачу Кутулупенку В.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 72-г 2739 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

130. Про передачу Мамченку А.А. та Мамченко Т.О. в 
оренду земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 1-б 

2740 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

131. Про передачу Момоту О.Ю. в оренду земельної 
ділянки по просп. Правди, 11/31-а 2741 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

132. Про передачу Нестеренку В.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Коцюбинського, 52-а 2742 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

133. Про передачу Петровій І.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля житлового будинку     
№ 17) 

2743 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

134. Про   передачу   Рабіновичу С.Л.  в  оренду земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-в 2786 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

135. Про передачу Саласенку М.Б. в оренду земельної 
ділянки по вул. Краснодонській, 41 2744 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

136. Про передачу ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» в оренду 
земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 50 2745 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

137. Про передачу ТОВ «ДУКАТ» в оренду земельних 
ділянок по вул. Габдрахманова, 46 та по                 
вул. Садовій, 43 2746 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



138. Про передачу ПП «Кіровоградський киснево-
роздавальний центр» в оренду земельної ділянки по                    
вул. Аерофлотській, 28-а 

2747 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

139. Про передачу ТОВ «Кіровоградвторма» виробничо-
заготівельній фірмі в оренду земельної ділянки по             
вул. Валентини Терешкової, 178 

2632 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

140. Про передачу ПАТ "Кіровоградобленерго" в оренду 
земельних ділянок по м. Кіровограду (21 п.) 2748 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

141. Про передачу ПАТ "Кіровоградобленерго" в оренду 
земельної ділянки по вул. Енергетиків, 20-е 2749 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

142. Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 
земельної ділянки по вул. Полтавській (у дворі 
будинку № 58) 

2750 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

143. Про передачу ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» в оренду 
земельної ділянки по вул. Бабушкіна, 23-а 

2751 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

144. Про передачу ТОВ «Олві-Центр» в оренду земельної 
ділянки по вул. Гоголя, 27 2752 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

145. Про передачу ТОВ «ЛАСКА» в оренду земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 215 2782 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

146. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(16 п.) 

2753 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



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

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

148. Про припинення права постійного користування та 
розірвання договорів оренди земельних ділянок      
(10 п.) 

2755 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

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

2756 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

150. Про передачу Чудному О.В., Михайліченку В.Г., 
Михайліченку І.В., Таракановій А.О. безоплатно у 
власність земельних ділянок 

2797 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

151. Щодо підтримки підписання Угоди про Асоціацію 
між Україною та Європейським Союзом 2789 

Пропозиція депутата 
міської ради 

Марковського І.І. 

Марковський І.І., 
депутат міської ради 

152. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
по вул. Героїв Сталінграда 2799 

Пропозиція депутата 
міської ради 

Марковського І.І. 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

153. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2012 № 1683 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

2800 
Пропозиція депутата 

міської ради 
Марковського І.І. 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


