
             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             рішенням Кіровоградської міської ради 
             від 24 квітня 2012 року  № 1546 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
шістнадцятої 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 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про звіт постійної комісії Кіровоградської міської 
ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування, захисту прав споживачів     
та цін 

1602 Постійна комісія 
Кіровоградської міської 
ради з питань торгівлі, 

побутового 
обслуговування, 

громадського харчування, 
захисту прав споживачів  

та цін 

Стрижаков А.О., 
голова постійної комісії 

3.  Про звіт постійної комісії Кіровоградської міської 
ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 
Регламенту міської ради, адміністративно-
територіального устрою, відзначення нагородами, 
присвоєння почесних звань, забезпечення законності, 
правопорядку, оборонної роботи, охорони прав і 
свобод громадян, релігії та засобів масової інформації 

1603 Постійна комісія 
Кіровоградської міської ради  
з питань діяльності ради, 

депутатської етики, 
Регламенту міської ради, 

адміністративно-
територіального устрою, 
відзначення нагородами, 

присвоєння почесних звань, 
забезпечення законності, 
правопорядку, оборонної 

роботи, охорони прав і свобод 
громадян, релігії та засобів 

масової інформації 

Шворак О.В., 
голова постійної комісії 
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4.  Про звіт постійної комісії Кіровоградської міської 
ради з питань регуляторної політики, підприємництва, 
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

1604 Постійна комісія 
Кіровоградської міської 

ради з питань регуляторної 
політики, підприємництва, 

інвестицій та 
зовнішньоекономічної 

діяльності 

Полонський І.О., 
голова постійної комісії 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 7 грудня 2011 року № 1025 („ Про затвердження 
плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2012 рік”)  

1592 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

6.  Про затвердження Програми інвестиційної діяльності 
м. Кіровограда на 2012 рік 

1607 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

7.  Про розгляд протесту прокурора Ленінського району 
м.Кіровограда від 20.03.12 року № 2-1828 вх-12 на рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради          
від 25 грудня 2009 року № 1474 

1757 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

8.  Про затвердження Положення про управління з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Кіровоградської міської ради 

1599 Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління  

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1168 „Про затвердження 
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2012 рік” 

1600 Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

10.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

1761 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

11.  Про затвердження Програми реформування сфери 
обслуговування житлового фонду та прибудинкових 
територій 

1611 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

12.  Про створення комунального підприємства 
„Кіровограджитлосервіс” та затвердження його 
Статуту 

1612 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 
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13.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1145 („ Про затвердження 
Програми розвитку житлово–комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік”)  

1618 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1146 („ Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді                     
на 2012 рік”)  

1619 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

15.  Про надання повноважень (щодо зняття з балансу 
житлово-комунальних підприємств житлових будинків, 
квартири яких перебувають у власності громадян, а також 
окремих квартир, які розташовані в будинках, що не 
перебувають у комунальній власності) 

1622 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

16.  Про скасування рішення Кіровоградської міської ради 
від 14 вересня 2011 року № 763 „Про припинення 
юридичної особи комунального підприємства 
„Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської ради” в 
результаті реорганізації” 

1609 Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 

17.  Про надання згоди на передачу Дошки пошани з 
балансу КП „Міськреклама” на баланс КП 
„Управління будинками Кіровоградської міської ради”  

1598 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

18.  Про продаж 1/3 частини будинку по                          
вул. Чигиринській, 14 

1588 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

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

1606 Управління розвитку  
транспорту та зв’язку 

Гонтарь О.А., 
начальник управління 

20.  Про затвердження Порядку залучення коштів 
замовників до пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста Кіровограда 

1610 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 
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21.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради 
від 28 квітня 2011 року № 473, від 27 жовтня 2011 року     
№ 863 („ Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального 
плану міста Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, 
плану зонування території міста Кіровограда та детального плану території міста 
Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць 
міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, 
визначення архітектурно – планувальних рішень)”, „ Про затвердження Положення про 
цільовий фонд розвитку та благоустрою міста Кіровограда”)  

1605 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

22.  Про затвердження Програми міських відкритих конкурсів 
на кращі проектні пропозиції щодо забудови та 
благоустрою м. Кіровограда на 2012 рік 

1759 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

23.  Про звіт щодо виконання Програми управління у сфері 
містобудування та архітектури за 2011 рік 

1621 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

24.  Про звіт щодо виконання Програми розвитку фізичної 
культури та спорту в м. Кіровограді за 2011 рік 

1613 Відділ фізичної  
культури та спорту 

Куценко О.Г., 
начальник відділу 

25.  Про звіт щодо виконання Програми розвитку сфери 
торгівлі, ресторанного господарства та побутового 
обслуговування населення міста Кіровограда за 2011 рік 

1620 Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування 
населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

26.  Про передачу УКБ Кіровоградської міської ради 
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

1593 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про продаж Рувінштейну Р.Л. земельної ділянки по    
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

1623 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про продаж ЗАТ "Лота" земельної ділянки по              
вул. 50 років Жовтня, 27-а 

1624 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі 
житлового будинку № 91/46) 

1625 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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30.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки по вул. Яновського, 104-є 

1626 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про надання ФОП Качаненко Н.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Олександрійській, 87 та надання дозволу на 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

1627 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

32.  Про затвердження земельних ділянок по                      
вул. Аджамській, право оренди на які набувається на 
аукціоні (3 ділянки) 

1628 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (біля будинків № 22, корп. 1 та корп. 2),     
право оренди на яку набувається на аукціоні 

1629 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 
(напроти житлового будинку № 58/12), право оренди на 
яку набувається на аукціоні 

1630 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про передачу громадянам безоплатно у власність 
земельних ділянок по пров. Курінному, 58 

1631 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 
міста Кіровограда (87 осіб) 

1632 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 
міста Кіровограда (52 особи) 

1633 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про передачу громадянам безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Зарічній, 37, 39, 41, 43, 45, 47 

1634 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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39.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах (22 особи) 

1635 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах (8 осіб) 

1636 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про передачу Бодял В.М. у власність земельної ділянки 
по вул. Московській, 89 

1637 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про передачу Бойку Р.М. у власність земельної ділянки 
по вул. Гідросилівській, 13 

1638 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про передачу Васільєвій Л.Г. у власність земельної 
ділянки по пров. Водяному (біля житлового          
будинку № 17) 

1639 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про передачу Гавриленку В.В. у власність земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 25) 

1640 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про передачу Гавриленку С.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Курганній (біля             
будинку № 17) 

1641 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про передачу Голованову А.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля    
будинку № 7, корп. 1) 

1642 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про передачу Дебелій Я.М. у власність земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля житлового 
будинку № 28) 

1643 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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48.  Про передачу Зайцеву А.С. та Чуприні А.І. безоплатно у 
власність земельних ділянок по вул. Героїв Сталінграда 
(у дворі житлового будинку № 22, корп. 1) 

1644 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про передачу Кнюкштенє Г.В. у власність земельної 
ділянки по вул. Філатова, 49 

1645 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про передачу Ковальову І.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі 
житлового будинку № 12, корп. 4) 

1646 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про передачу Кривій А.С. у власність земельної ділянки 
по вул. Калініна, 16/58, кв. 20 

1647 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про передачу Кукурузі Т.І. та Галушко С.І. у власність 
земельної ділянки по вул. Ушакова, 24/33 

1648 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про передачу Ліпку О.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля 
житлового будинку № 14) 

1649 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про передачу Мельнику В.І. у власність земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 26-а 

1650 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про передачу Неменовій Т.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Дворцовій, 46 

1651 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про передачу Панєву О.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Першотравневій, 56 

1652 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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57.  Про передачу Петрусі Ю.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки в районі провулка Бутовського 

1653 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про передачу Пилипенко Н.М. у власність земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 154 

1654 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про передачу Поліщук Л.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова (у дворі житлового 
будинку № 30) 

1655 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про передачу Рибі В.О. у власність земельної ділянки по 
вул. Башкирській, 3-м (гараж № 22) 

1656 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про передачу Ситнику В.О. у власність земельної 
ділянки по вул. Садовій, 61 

1657 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про передачу Узлову М.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Фортечному (біля житлового 
будинку № 21-а) 

1658 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про передачу Унгуряну О.Б. у власність земельної 
ділянки по вул. Донецькій (біля будинку № 10-а) 

1659 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про передачу Хажевському А.Д. у власність земельної 
ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 1) 

1660 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про передачу Чередник Л.Г. у власність земельної 
ділянки по вул. Володарського, 60-д 

1661 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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66.  Про передачу Чмаріну С.І. у власність земельної ділянки 
по вул. Черкаській 

1662 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про передачу Шамшієву А.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі 
житлового будинку № 28) 

1663 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про передачу Шевельовій Т.А. у власність земельної 
ділянки по вул. Герцена, 8-б 

1664 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про передачу Яцун Л.Б. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ульяновській, 30 

1665 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про передачу кооперативу "Автолюбитель № 3" 
земельної ділянки по вул. Сакко і Ванцетті, 45-а 

1666 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про передачу релігійній громаді (парафії) на честь 
Преподобного Сергія Радонезького Кіровоградської 
єпархії Української Православної Церкви м. Кіровоград 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля 
будинку № 22) 

1667 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Університетському, 23, корп.1 

1668 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про надання Бродській А.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Пермській, 54 

1669 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання Булату І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Кропивницького, 6 

1670 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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75.  Про надання Буліч Н.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по    
вул. Петра Левченка (біля будинків № 32, 34, 36) 

1671 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про надання Вороньку В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Бєляєва, 7, корп. 3 

1672 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 8-г 

1673 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про надання Дорофєєву С.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Радянської Армії, 41 

1674 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про надання Жуковській І.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 19 

1675 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про надання Журжер А.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки між вулицями Куйбишева та Ціолковського 

1676 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про надання Завольській Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Світлогорській 2-й, 15 

1677 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про надання Климишиній Н.Р. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 110) 

1678 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про надання Ковальчуку М.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пашутінській (у дворі будинку № 12) 

1752 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
  

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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84.  Про надання Криворучку М.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Народній, 43 

1679 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про надання Кривохатьку О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1 

1680 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про надання Літвіненку С.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 21 

1681 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про надання Луньовій А.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Васильківському, 1 

1682 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про надання Макаринській Л.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Світлогорській, 2 

1683 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про надання Мартинюку Є.Я. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Народній (біля будинку № 36) 

1684 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про надання Махно Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність по вул. Димитрова (між будинками 
№ 39 та № 41) 

1685 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про надання Міщені М.В. та Грачовій Л.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Ванди Василевської, 36 

1686 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про надання Момоту О.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Правди, 11/31-а 

1687 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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93.  Про надання Мотузенко Л.С. та Пустильнику О.С. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Громадянському, 
4-в 

1688 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про надання Ніколаєнку А.А. та Дьяконову І.В. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Добровольсьского, 2 

1689 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про надання Новатцькій Г.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 28, корп. 1 

1690 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про надання Петренко І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 15/18 

1691 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-в 

1692 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про надання Радкевичу В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Вільному, 53 

1693 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про надання Розумній О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Народній, 69 

1694 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про надання Сайчуку Ю.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Зеленогорській, 62 

1695 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання Саласенку М.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Краснодонській, 41 

1696 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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102. Про надання Свердюку М.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Абаканському, 2 

1697 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про надання Сергієнку П.Й. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Братиславській, 105-а 

1698 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про надання Сердюку М.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 20 років міліції (біля будинку № 84) 

1699 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про надання Скорику В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Куйбишева 

1700 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про надання Степаненку І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 9 

1701 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про надання Сябру Ю.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Краснопресненській, 1-а 

1702 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про надання Тацієнко О.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 6 

1703 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про надання Твердохлібовій Г.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 16, корп.3) 

1704 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про надання Теплих В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 26) 

1751 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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111. Про надання Цертій Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 65 

1705 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про надання Цуркан Г.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Фрунзе, 1-а 

1706 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про надання Шабаліну С.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 21-д 

1707 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

114. Про надання Шаларю Л.М., Поляруш Л.Г. та Цуріці Н.І. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою             
щодо відведення земельної ділянки по вул. Адама    
Міцкевича, 1-а 

1708 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про надання ГК "Автолюбитель № 6" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність по вул.. Автолюбителів, 10 

1709 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про надання автогаражному кооперативу 
"Автолюбитель" дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Ціолковського, 1 

1710 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про надання ТОВ "Агролія" дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Цеховому, 1 

1711 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про надання ТОВ "ЛАСКА" дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дарвіна, 53 

1712 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про надання ТОВ "ЛАСКА" дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 215 

1713 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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120. Про надання ПП "Кіровоградський киснево-
роздавальний центр" дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Аерофлотській, 28-а 

1715 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про надання ПТУ № 8 дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по    
вул. Волкова, 15 

1716 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

122. Про надання ОСББ "Семіраміда 2007" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Комарова, 27/21 

1717 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

123. Про надання ТОВ "Міжнародна концертна група" 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 1 

1749 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про надання громадянам дозволу на розроблення 
проекту землеустрою (шляхом зміни цільового 
призначення) щодо відведення земельної ділянки             
у власність по пров. Курінному, 29 

1718 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про надання Коваленко С.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул.. Воронізькій, 
2/25 

1719 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про надання Лісіцькій Т.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Салтикова-
Щедріна, 17 

1720 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

127. Про надання Соколовській К.Є. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою шляхом зміни 
цільового призначення земельної ділянки по            
вул. Чайковського, 68 
 

1721 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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128. Про надання Твердохліб Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. 20 років міліції 
(напроти будинку № 26) 

1722 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

129. Про надання Чайці О.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення 
земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 82-а 

1723 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

130. Про надання Шандруку С.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по                              
вул. Кропивницького, 116 

1724 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

131. Про надання Яненському Ю.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по пров. Луговому 1-му, 8 

1725 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

132. Про передачу Білан Т.Д. в оренду земельної ділянки по 
вул. Шевченка, 25 

1726 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

133. Про передачу Горбатенко Л.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 121-а 

1755 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

134. Про передачу Запсенку В.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Яновського, 155 

1727 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

135. Про передачу Лавровій Я.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. 50 років Жовтня, 14 

1728 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

136. Про передачу Селіверстову А.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Шевченка, 25 

1730 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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137. Про передачу ФОП Стенчиковій О.Ю. в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 36 

1731 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

138. Про передачу ФОП Федоренко Т.Л. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1 

1732 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

139. Про передачу Фундовному В.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Ватутіна, 7 

1733 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

140. Про передачу Чинченко Т.П. в оренду земельної ділянки 
по просп. Правди, 1-а 

1734 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

141. Про передачу Чинченко Т.П. в оренду земельної ділянки 
по просп. Правди, 3, корп. 1 

1735 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

142. Про передачу Шамардіну С.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 109 

1736 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

143. Про передачу ФГ "Омельяненко" в оренду земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 170 

1737 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

144. Про передачу ТОВ "Імекс-ЛТД" в оренду земельної 
ділянки по вул. Декабристів, 29 

1738 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

145. Про передачу ПрАТ "Книжковий світ" в оренду 
земельної ділянки по вул. Набережній, 11 

1739 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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146. Про передачу ТОВ "Редакція газети "Україна-Центр" в 
оренду земельної ділянки по просп. Університетському 
(біля входу до обласної лікарні) 

1740 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

147. Про передачу ПАТ "Кіровоградобленерго" в оренду 
земельних ділянок 

1741 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

148. Про передачу ТА "Дружба" в оренду земельної ділянки 
по вул. Академіка Корольова, 24-а 

1750 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

149. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок     
(8 договорів) 

1742 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

150. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок  
(10 договорів) 

1743 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

151. Про припинення договору оренди земельної ділянки по 
вул. Волкова, 11, корп. 1 

1744 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

152. Про припинення договорів оренди земельних ділянок   
(4 договори) 

1745 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

153. Про внесення змін до рішень Кіровоградській міської 
ради (3 пункти) 

1746 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

154. Про внесення змін до рішень Кіровоградській міської 
ради (5 пунктів) 

1747 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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155. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.12.11 № 1036 („ Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам міста Кіровограда”)  

1748 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

156. Про внесення змін до Положення про управління 
власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради                           
від 24 лютого 2011 року № 228 

1762 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


