
 

 

 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              11 листопада 2014 року 

№ 3600 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сорок 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 зміни в складі постійних комісій 
Кіровоградської міської ради 3759 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

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

3841 
Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

4.  Про звільнення Дриги В.В. 
3848 

Віфдділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

5.  Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності 
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2014 рік 

3756 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 



6.  Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2015 рік 

3757 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

7.  Про найменування вулиць та внесення доповнення 
до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 25 листопада 2003 року № 581 «Про 
затвердження уточнених назв і перекладу 
українською мовою площ, проспектів, вулиць, 
провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда» 

3761 

Відділ культури і 
туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

8.  Про перейменування вулиці Ленінградської 
3762 

Відділ культури і 
туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

9.  Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору         
на 50 відсотків від абонентської плати за 
користування квартирними телефонами 

3766 
Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Анкудінов О.О., 
начальник управління 

10.  Про звільнення від сплати державного мита 
3767 

Служба у справах 
дітей 

Сисак І.О., 
начальник служби 

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

3768 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

12.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

3846 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

13.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховання та поминального 
обіду 

3847 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 06.06.2014 № 3166 «Про створення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження 
його Статуту, передачу житлових будинків та 
матеріальних цінностей» 

3748 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2768 ,,Про 
затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою         
міста Кіровограда на 2014 рік”  

3769 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

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

3839 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

17.  Про орендну плату за користування земельними 
ділянками 3770 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.02.2010 № 3025 («Про внесення змін 
до рішення Кіровоградської міської ради від 03 грудня        
2009 року № 2904 «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової оцінки земель        
міста Кіровограда») 

3838 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3771 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

20.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО (21 пункт) 

3772 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

21.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                     
вул. Преображенській (біля центрального ринку) 

 

3773 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



22.  Про затвердження земельної ділянки по вул. 
Маршала Конєва (на зупинці міського транспорту), 
право оренди на яку набувається на аукціоні 

3774 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

23.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16) 
та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

3775 

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 просп. Університетському (біля гуртожитку № 3) 
та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

3753 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3349 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

26.  Про затвердження Качаненко Н.В. проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
продажу у власність по вул. Олександрійській, 87 

3722 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (15 пунктів) 

3776 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (10 пунктів) 

 

3777 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



29.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (16 пунктів) 

3778 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про надання Величку Ю.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червоногвардійській, 2-г 

3779 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про надання Герасименко О.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж по  проїзду Тінистому, 6 

3780 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

32.  Про надання Гордієнко Н.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 106 

3726 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про надання Івановій В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Бєляєва (напроти будинку № 7) 

3681 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про надання Ілюнічеву В.Є. дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по  вул. Желябова, 2 

3781 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3397 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про надання Лазаренко В.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській, 15-б 

3782 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про надання Розмочаєву В.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП 
«Радій») 

3783 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



38.  Про надання Сидорову В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Пацаєва, 12-г 

3727 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про надання Сорокіну О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  просп. Правди, 15-м 

3784 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про надання Степовому С.К. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою по вул. Єгорова (біля будинку   
№ 26) 

3785 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про надання Чорній Н.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  пров. Фортечному, 23-в 

3786 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання КЗ ,,Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги” дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. Короленка, 56 

3787 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про надання Кіровоградській районній раді 
Кіровоградської області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 6 

3788 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Івана Богуна, 179 та      
вул. Сімферопольській, 39 

3789 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3728 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



46.  Про надання ПрАТ «Гідросила Груп» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 

3790 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання ТОВ «Агентство нерухомості «Єлизавета» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 100 

3791 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання ПрАТ ,,МААК ,,УРГА” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Короленка, 1-д 

3792 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (33 пункти) 3793 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (19 пунктів) 3794 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Гайдаєнку О.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садовому 
товаристві «Будівельник» 

3795 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання ТОВ «Кіровоград-Новобуд» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по просп. Університетському, 25 

3729 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (8 пунктів) 3796 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (26 пунктів) 3797 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



55.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (28 пунктів) 3798 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (28 пунктів) 3799 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (16 пунктів) 3800 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (11 пунктів) 3801 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (15 пунктів) 3802 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про передачу Войтовичу С.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 
будинку  № 187) 

3723 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про передачу Діордіці Д.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Шканди, 5 3724 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про передачу Кітрару А.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Березовому, 7 3662 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



64.  Про передачу Ковальовій Л.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куйбишева 3609 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про передачу Машиній М.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Молодіжній (біля будинку 
№ 27/12) 

3803 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про передачу Музичуку В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля 
будинку № 38) 

3725 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про передачу Осєтровій Т.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Фортечному (біля 
будинку № 23) 

3804 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про передачу Поставнюку О.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Космонавта 
Попова (напроти будинку № 4) 

3549 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про передачу Савченко М.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда 
(напроти будинку № 28/2) 

3805 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3378 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3806 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



73.  Про передачу Сустрєтову С.Д. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Калініна (біля будинку      
№ 41) 

3668 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про передачу Тимчишину П.Ю. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (біля будинку № 3) 

3669 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про передачу Трушаковій Л.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 
24-а 

3807 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про передачу ЖБК «Будівельник-2» у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 10 3808 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про передачу ЖБК № 26 у власність земельної 
ділянки по вул. Волкова, 11, корп. 3 3809 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про передачу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в постійне 
користування земельних ділянок по м. Кіровограду 
(71 пункт) 

3810 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про зміну Березовському О.І. цільового призначення 
земельної ділянки по пров. Курінному, 54 3811 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про зміну Докіну Д.Ю. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Поповича, 17 

3812 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



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

3472 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про зміну Куцову А.Г. цільового призначення 
земельної ділянки по пров. Травневому, 4 3813 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про зміну Сибірцеву Є.М. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 
57/82 

3603 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про зміну Хачатряну Г.А. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Індустріальній, 1/71 3732 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про зміну Швець Р.І. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Степанова, 91/26 3814 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної 
ділянки по просп. Правди, 3-б 3815 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про передачу Волобоєву І.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 8) 3816 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про зміну Самодіну М.В. цільового призначення 
земельної ділянки по пров. Експериментальному 3730 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про зміну Соколовській К.Є. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Чайковського, 68 

3731 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



91.  Про припинення права постійного користування 
земельною ділянкою 3733 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про передачу Зубченко О.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Набережній, 11 3734 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про передачу Степановій О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Короленка, 75-б 3817 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про передачу ТОВ «Дитячо-юнацький спортивний 
центр «Україна» в оренду земельної ділянки по                     
вул. Братиславській, 92 

3818 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про передачу ОК ЖБК «Затишок-Плюс» в оренду 
земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 56 3735 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про передачу ТОВ ВКЦ «ОЛЕУМ» в оренду 
земельної ділянки по просп. Правди, 8 3736 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про передачу КП «Теплоенергетик» в оренду 
земельної ділянки по вул. Енергетиків, 20 3737 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду 
земельних ділянок по пров. Санаторному 3819 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Тарана (біля будинку        
№ 2-д) 3820 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



100. Про передачу ТОВ ,,Домініон-Кіровоград” в оренду 
земельної ділянки по вул. Шевченка, 9-а 3821 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання Гаврусенку О.Ф. дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по вул. Великій 
Перспективній, 38/33 

3822 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про надання ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» дозволу на 
передачу земельної ділянки в суборенду по             
вул. Аджамській, 29 

3738 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про надання ПП «Ленд-В» дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по вул. 50 років 
Жовтня (біля будинку № 24) 

3739 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про поновлення Качаненку С.Л. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-є 3740 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про поновлення Маринчаку В.М. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Преображенській (між 
будинками  № 35 та № 37) 

3823 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про поновлення МПП «ЛІНКОЛЬН» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 4-в 3824 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про поновлення ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 
договорів оренди земельних ділянок по м. 
Кіровограду 

3825 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про поновлення ТОВ «Впровадницька фірма 
АСТРА» ЛТД договору оренди земельної ділянки по 
вул. Генерала Родимцева, 83-а 

3741 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



109. Про поновлення ТОВ «Астра С» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-а 3742 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3743 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про поновлення УДППЗ «УКРПОШТА» договорів 
оренди земельних ділянок по м. Кіровограду               
(17 пунктів) 

3744 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3588 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.02.2009 № 3188 («Про надання 
Любомській В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Пальміро    
Тольятті, 47-б») 

3706 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

114. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.10.2009 № 2614 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

3826 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

 

3430 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



116. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3467 («Про надання 
Гурському І.Ю. та Громку А.І. дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                       
вул. Сухомлинського») 

3827 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3493 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.09.2010 № 3935 («Про надання ТОВ 
«РЕНСАН» дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-а») 

3828 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.10.2010 № 4041 («Про надання 
Март’янову В.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса (у дворі житлового будинку № 1-б)») 

3829 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3434 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.10.2011 № 991 («Про передачу ПАТ 
“ Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок по            
м. Кіровограду») 
 

3830 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

122. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.02.2012 № 1271 («Про передачу ТОВ 
„ Кіровоградський комбікормовий завод” в оренду земельної 
ділянки по просп. Інженерів, 10-а») 
 

3831 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



123. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1524 (,,Про передачу 
Мілющенко Н.М. в оренду земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 76”) 

3635 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1954 («Про передачу ПАТ 
„ Науково-виробниче підприємство „ Радій” в оренду 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 29-а») 

3832 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2052 («Про передачу 
Дорош Л.Й. в оренду земельної ділянки по вул. Покровській, 
1/73») 

3833 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2551 («Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам») 

3834 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

127. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2610 («Про передачу ТОВ 
“ Кіровоградвторма” виробничо-заготівельній фірмі в оренду 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 178») 

3835 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

128. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.01.2014 № 2797 («Про затвердження 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку   
№ 20, корп. 1), право оренди на яку набувається на аукціоні») 

3714 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

129. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.03.2014 № 2912 («Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам») 

3836 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

130. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.03.2014 № 2949 («Про надання 
Кіровоградському державному педагогічному університету 
імені Володимира Винниченка дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок») 

3837 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



131. Про передачу Череватій Н.Ю. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької, 14 3850 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

132. Про передачу ТОВ «АПРІКА» в оренду земельної 
ділянки по  вул. Великій Перспективній, 28-а 3851 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


