
                    ПРОЕКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
п’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

станом на 27.10.2016 

№ 
з/п 

№ 
реєстрації 
проекту 
рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 
доповідача 

1.   Про депутатські запити депутатів міської ради Табалов А.О., 
секретар міської ради 

2.  702 Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради Табалов А.О., 
секретар міської ради 

3.  716 
Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 
ради від 15 грудня 2015 року № 15 («Про затвердження Положення про 
постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання») 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

4.  550 
Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання 

Масло Л.Я., 
начальник управління апарату  

міської ради 

5.   
Про надання інформації стосовно розрахунку тарифу на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення 

Ілик Р.І., 
генеральний директор ОКВП 

 «Дніпро-Кіровоград» 

6.  569 

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

Бондаренко А.В., 
керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

7.  463 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від           
29 березня 2016 року № 142 «Про електронну петицію, адресовану 
Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету» 

Пономарьова О.М., 
начальник відділу по роботі зі 

зверненнями громадян 

8.  464 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м.Кіровограда майна, яке перебуває у 
власності Всеукраїнської спортивної громадської організації 
«Федерація футболу України» 
 

Костенко Л.Д., 
начальник управління освіти 



9.  465 
Про надання дозволу на безоплатну передачу майна Кудрик Л.М., 

заступник начальника управління 
охорони здоров’я 

10.  710 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 
2016 року № 73 «Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік» 

Кудрик Л.М., 
заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

11.  711 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від            
23 лютого 2016 року № 74 «Про затвердження Програми медико–
соціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік» 

Кудрик Л.М., 
заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

12.  712 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від           
27 січня 2011 року № 83 «Про затвердження Міської програми 
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки» 

Кудрик Л.М., 
заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

13.  713 

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

Кудрик Л.М., 
заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

14.  714 

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

Кудрик Л.М., 
заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

15.  567 
Про перейменування вулиці Волошкової та найменування вулиці і 
провулків у садовому товаристві «Червона зірка» 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу культури і туризму 

16.  561 Про звільнення від сплати державного мита Сисак І.О., 
начальник служби у справах дітей 

17.  562 
Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 

Пузакова А.А, 
заступник начальника управління економіки– 

начальник відділу соціально-трудових 
відносин 

18.  700 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
03.06.2014 № 3145 „Про затвердження Програми зайнятості населення 
м. Кіровограда на період до 2017 року” 

Пузакова А.А, 
заступник начальника управління економіки- 

начальник відділу соціально-трудових 
відносин 

19.  703 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 
2016 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки» 

Пузакова А.А, 
заступник начальника управління економіки- 

начальник відділу соціально-трудових 
відносин 



20.  709 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від            
27 січня 2015 року № 3951 «Про затвердження Програми економічного 
і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних 
напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки» 

Пузакова А.А, 
заступник начальника управління економіки- 

начальник відділу соціально-трудових 
відносин 

21.  701 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 
капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки» 

Ксеніч В.М., 
начальник управління капітального 

будівництва 

22.  706 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від          
23 лютого 2016 року № 63 «Про затвердження Програми 
інформатизації та електронного самоврядування «Електронне місто» 
на 2016-2018 роки» 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора інформаційного та 

комп’ютерного забезпечення 

23.  707 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від            
28 квітня 2011 року № 473 («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)») 

Мездрін В.М., 
начальник управління містобудування та 

архітектури 

24.  715 
Про розроблення детальних планів територій в районі вулиць Генерала 
Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та СТ «Аграрник» у 
м. Кропивницькому 

Мездрін В.М., 
начальник управління містобудування та 

архітектури 

25.  563 
Про затвердження міської Програми протидії поширенню наркоманії і 
злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів, на 2016-2018 роки 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 

26.  708 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 24 грудня 2015 року № 40 «Про міський бюджет на 2016 рік» 

Бочкова Л.Т., 
начальник фінансового управління 

27.  564 
Про передачу майна військової частини польової пошти В2336 Красюк В.А., 

головний спеціаліст з мобілізаційної 
роботи міської ради 

28.  546 
Про збільшення розміру статутного фонду, приведення найменування 
у відповідність та затвердження Статуту КП «Кіровоград-Універсал 
2005» у новій редакції  

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 



29.  547 
Про внесення змін до Статуту КП «ЖЕК № 9 КМР» та затвердження 
його у новій редакції 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

30.  548 
Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда гуртожитків по вул. Генерала 
Родимцева, 96, 98-а 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

31.  568 
Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кропивницького приватизованої квартири 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

32.  558 

Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 
ради від 23 лютого 2016 року № 66 ,,Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2016 рік” 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

33.  559 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                     
від 29 березня 2016 року № 140 ,,Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої 
системи в місті Кіровограді на 2016 рік” 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

34.  560 
Про звільнення І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської 
плати за користування квартирними телефонами 

Вергун О.С., 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

35.  554 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28 липня 
2016 року № 454 «Про звільнення на 50 % від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору» 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки 

населення 

36.  738 
Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям                 
міста Кропивницького 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки 

населення 

37.  555 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                             
11 грудня 2012 року № 2099 «Про управління майном, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Кіровограда» 

Колюка О.С., 
начальник управління власності  

та приватизації комунального майна 

38.  556 

Про зняття з балансу ДП «Кіровоградтепло»                                                        
ТОВ «ЦНТІ УНГА» основних засобів 

Колюка О.С., 
начальник управління власності  

та приватизації комунального майна 

39.  552 

Про затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської 
міської ради 

Господарикова О.П., 
начальник відділу  

бухгалтерського обліку 



40.  704 
Про затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської 
міської ради 

Господарикова О.П., 
начальник відділу  

бухгалтерського обліку 

41.  705 
Про затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської 
міської ради 

Господарикова О.П., 
начальник відділу  

бухгалтерського обліку 

42.  741 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
24.12.2015 № 36 «Про затвердження Міської програми протидії 
тероризму у 2016 році» 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 
правоохоронними і контролюючими органами 

43.  566 

Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів 
комунальної власності м. Кропивницького та реорганізацію пологового 
будинку № 2 ім. «Святої Анни» шляхом приєднання до пологового 
будинку № 1 

Кудрик Л.М., 
заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Владов Родіон Петрович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

44.  565 
Про передачу КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» в постійне користування 
земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення          
«Парк «Перемоги»  

Дозволи, приватний сектор (учасники АТО) 

45.  570 
Про надання управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Будівельників (7 пунктів) 

46.  571 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 
АТО  (6 пунктів)  

47.  573 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 
АТО (13 пунктів)  

48.  574 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 
АТО (4 пункти)  

49.  742 
Про надання Грозану О.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Вільному   (учасник бойових дій) 

Дозволи, садівництво (учасники АТО) 

50.  698 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок       
учасникам АТО для ведення садівництва  (16 пунктів) 



Приватний сектор (дозволи) 

51.  575 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 
(17 пунктів) 

52.  576 
Про надання Шаяхметову Д.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Товариському, 17  

53.  577 
Про надання Ципі С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Філатова (поруч з будинком № 70)  

54.  578 
Про надання Терзовій Л.Б. та Корінь О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Костромській, 15-а/50  

55.  579 
Про надання Чорному Я.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Романа Шухевича (Шмідта) (біля будинку 54-а)  

56.  722 
Про надання Шаповалову О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Світлій, 29/35 

57.  743 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 
(12 пунктів) 

Передача, приватний сектор (учасники АТО) 
58.  580 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій (56 пунктів)  
59.  581 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО  (8 пунктів)  

Передача (приватний сектор, майно) 
60.  582 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  (8 пунктів)  
61.  583 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (38 пунктів)  

62.  584 
Про передачу Грушевському В.І. та Амеліній Н.В. безоплатно у спільну часткову власність земельних 
ділянок по вул. Тобілевича, 15 

63.  585 Про передачу Червоній Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Ігіта Гаспаряна (Воровського), 58 

64.  586 
Про передачу Гаморі Л.М., Грушовій К.В., Попову Є.Ф., Заріцькій Л.М., Чернявському Ю.Ю. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Садовій, 42/71 

65.  587 Про передачу Степанову С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Короленка, 4  
66.  588 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам (7 пунктів)  
67.  589 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам (22 пункти)  

Приватний сектор (передача, вільні земельні ділянки) 

68.  591 
Про передачу Дуднік А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Якуба Коласа, 1/2 

69.  592 Про передачу Коропалову С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької, 20 



Садівництво (дозволи) 

70.  593 
Про надання Хорзеєву О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Куроп’ятникова         (біля існуючого домоволодіння) 

71.  594 
Про надання Мерещенку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 11)       (біля існуючого домоволодіння) 

72.  596 
Про надання Колесник О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля будинку № 15/18)       (біля існуючого домоволодіння) 

73.  597 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в садових 
товариствах  (25 пунктів)  

Садівництво (передача) 
74.  598 Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах  (29 пунктів)  

Гаражі (дозволи, власність) 

75.  599 
Про надання Мартиновій І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та 12/4)   (існуючий) 

76.  600 
Про надання Гончар Н.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)      (інвалід з дитинства І групи) 

77.  601 
Про надання Юрченку І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)     (інвалід ІІ групи) 

78.  609 
Про надання Трофимову А.З. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 6)     (інвалід ІІ групи загального захворювання) 

79.  723 
Про надання Волчковій Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29)     (інвалід ІІ групи) 

Гаражі (дозволи, оренда) 

80.  602 
Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Дворцовій (біля будинку № 31)     (учасник бойових дій) 

81.  603 
Про надання Тригуб Г.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Фортечному (біля будинку № 19-а)     (інвалід І-«А» групи) 

82.  604 
Про надання Савчуку М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Комарова (біля будинку № 15)      (інвалід І групи ВВв) 

83.  606 
Про надання Луньовій Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11/3)     (син інвалід з дитинства) 

84.  607 
Про надання Карандєєвій А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Сергія Сєнчева (Повітрянофлотській), 55-б  



85.  608 
Про надання Вожжовій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)   (інвалід І-Б групи) 

86.  724 
Про надання Пшедромирському І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)   (учасник АТО) 

87.  744 
Про надання Бондару О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Віктора Чміленка (напроти будинку № 71)   (учасник АТО)  

Гаражі (передача, власність) 

88.  610 
Про передачу Гавришу В.І. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва)             
(біля будинку № 9)    (учасник АТО) 

89.  639 
Про передачу Кравченку І.Г. у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва)       
(між будинками № 7 та № 9)    (учасник АТО) 

90.  611 Про передачу Вінницькому В.В. у власність земельної ділянки по вул. Архангельській (біля будинку № 11) 

91.  612 
Про передачу Санжарі О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Курганній (біля будинку № 17) 
(учасник бойових дій) 

92.  613 
Про передачу Блищику О.А. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Училищному                  
(біля будинку № 6)    (учасник бойових дій) 

93.  614 
Про передачу Шитухіній Л.Р. безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Академіка Корольова, 24-а     (ГК «Дружба») 

94.  615 
Про передачу Притулі К.М. безоплатно у власність земельної ділянки по  
просп. Перемоги (біля будинку № 14) 

95.  616 
Про передачу гаражному кооперативу «Гірник 3-2011» безоплатно у власність земельної ділянки по           
вул. Зінченка, 1-а 

96.  617 
Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку             
№ 37/16)          (інвалід дитинства ІІІ групи з ураженням ОРА) 

97.  620 
Про передачу Огороднику О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Академіка Корольова, 24-а     (ГК «Дружба») 

98.  621 
Про передачу Балясову С.В. у власність земельної ділянки по вул. Гоголя                                                         
(біля будинку № 26) 

99.  622 
Про передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля житлового 
будинку № 30)  

100.  623 
Про передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 157) 
(інвалід ІІ групи) 
 



101.  625 
Про передачу Буровій О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по  вул. Героїв України                    
(Героїв Сталінграда) (біля житлового будинку № 30) 

102.  626 Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-в 
103.  627 Про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 19-б 

104.  628 
Про передачу Новицькому В.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній       
(у дворі будинку № 11/11)   (ветеран праці) 

105.  629 
Про передачу Сивому П.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля житлового 
будинку № 52)     (учасник ВВв) 

106.  630 
Про передачу Лебедченку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку     
№ 17)      (інвалід дитинства) 

107.  631 
Про передачу Токар Н.Є. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля дитячої 
стоматологічної поліклініки) 

108.  632 
Про передачу Бутенку А.М. у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 5) 
(інвалід дитинства) 

109.  633 Про передачу Ярошевській Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя, 91-а (інвалід ІІ групи) 

110.  634 
Про передачу Лисенку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кременчуцькій (біля житлового 
будинку № 3)   (інвалід ІІІ групи) 

111.  635 
Про передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова        
(біля будинку № 13, корп. 1)     (інвалід ІІІ групи) 

112.  636 
Про передачу Скалковичу О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола     
(біля будинку № 5/3)     (учасник АТО) 

Гаражі (передача, оренда) 

113.  637 
Про передачу Размочаєву В.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП 
,,Радій”)    (інвалід І групи) 

114.  638 
Про передачу Каракулову С.О. в оренду земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32    (ліквідатор аварії на 
ЧАЕС) 

115.  640 
Про передачу Березовському В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі заводу 
«Радій») 

116.  641 
Про передачу Циганашу В.О. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)  
(інвалід І групи) 

117.  642 
Про передачу Печеному В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13,        
корп. 1)    (учасник АТО) 
 



118.  643 
Про передачу Мельнику К.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля будинку № 24)               
(інвалід ІІ групи) 

119.  644 
Про передачу Єрофєєву В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Тимірязєва (біля будинку № 58)   
(інвалід  ІІ групи) 

120.  646 
Про передачу Сніцар Л.П. в оренду земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (Повітрянофлотській)            
(біля будинку № 67, корп. 1)    (вдова учасника АТО) 

121.  647 
Про передачу Климіну А.М. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої революції)           
(біля будинку № 27, корп. 3)    (учасник АТО) 

122.  648 
Про передачу Кірілову Я.О. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва)           
(біля будинку № 13)    (учасник АТО) 

Аукціони (дозволи) 

123.  649 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 65), право оренди на 
яку набувається на аукціоні  (будівництво та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги) 

124.  651 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні              
(1,00 га)   (виробнича база) 

125.  652 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової (ринок «Ідеал»), право оренди на яку 
набувається на аукціоні    (об’єкт торгівлі) 

126.  653 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (напроти будинку № 22), право оренди на яку 
набувається на аукціоні   (об’єкт торгівлі) 

127.  655 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (біля будинку № 13-б), право оренди на яку 
набувається на аукціоні   (бар) 

128.  656 
Про затвердження земельної ділянки по просп. Університетському (біля тролейбусного депо), право оренди 
на яку набувається на аукціоні   (парковка) 

129.  657 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Яновського (біля входу до ринку), право оренди на яку 
набувається на аукціоні   (магазин) 

130.  658 
Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П’ятихатської, право 
оренди на яку набувається на аукціоні   (СТО) 

131.  659 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля кафе «Албена»), право оренди на яку набувається 
на аукціоні     (магазин-кафетерій) 

132.  725 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Архангельській (біля будинку № 2), право оренди на яку 
набувається на аукціоні    (магазин) 
 



133.  726 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (біля будинку № 14), право оренди на яку 
набувається на аукціоні     (магазин) 

134.  727 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 26 по  
вул. Академіка Тамма), право оренди на яку набувається на аукціоні   (магазин) 

135.  728 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Яновського (напроти будинку № 100, біля огорожі Колгоспного 
ринку), право оренди на яку набувається на аукціоні    (магазин) 

136.  660 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вул. Генерала Родимцева та Ялтинської та включення до 
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом   (об’єкт торгівлі) 

137.  699 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 15/18) та включення 
до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (торгівельний 
павільйон) 

138.  729 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Червонозорівській (біля будинку № 23) та включення до 
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом    (магазин) 

139.  745 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а), право власності 
на яку набувається на аукціоні     (магазин) 

140.  746 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні                
(0,5 га)    (для розміщення виробничої бази) 

Викуп 

141.  661 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта 
Попова, 15-г   (торгівельний павільйон) 

142.  662 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по  
вул. Соборній (50 років Жовтня), 27-в   (об’єкт торгівлі) 

Продаж 

143.  663 
Про продаж Лагуткіній Л.В. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Гоголя, 69 
(адміністративний комплекс) 

Оренда (дозволи) 

144.  664 
Про надання Єгояну А.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва (біля аптеки)    (об’єкт торгівлі) 

145.  665 
Про надання Карпову А.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а   (магазин) 



146.  666 
Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 58-в   (об’єкт торгівлі) 

147.  667 
Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 132-в   (об’єкт торгівлі) 

148.  668 
Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 23-г   (магазин) 

149.  669 
Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 22-г   (магазин) 

150.  670 
Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 19   (об’єкт торгівлі) 

151.  671 
Про надання ПП «САКС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Великій Перспективній, 26-а  (об’єкт торгівлі) 

152.  747 
Про надання ТОВ «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙГН» дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                 
вул. Дворцовій, 12    (нежитлові будівлі і споруди) 

153.  748 
Про надання ТОВ «МАСТЕРБРОК» дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 10   
(нежитлові будівлі і споруди) 

Оренда (передача) 
154.  676 Про передачу Борисову О.М. в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а   (виробнича база) 

155.  672 
Про передачу ТОВ «СТАНДАРТ-С» в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка                     
(Маршала Конєва), 12   (автозаправна станція) 

156.  673 
Про передачу ПП «СВІТОГЛЯД-ПЛЮС» в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74 
(торгівельно-розважальний комплекс) 

157.  675 Про передачу Перевертню Г.М. в оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 13   (виробнича база) 
158.  677 Про передачу ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17  (підприємство) 
159.  730 Про передачу ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА» в оренду земельної ділянки по вул. Гагаріна, 1-а  

160.  749 
Про передачу ТОВ «МАСТЕРБРОК» в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 14   (нежитлові будівлі і 
споруди) 

Оренда (поновлення) 
161.  683 Про поновлення Дяченку О.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Можайського, 6-к   (гараж) 

162.  678 
Про поновлення Грабовській Т.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 23/34   (нежитлове 
приміщення для комерційних потреб) 



163.  679 
Про поновлення ТОВ МП «АРМІКС» договору оренди земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля 
будинку № 54)       (торговельно-побутовий комплекс) 

164.  680 
Про поновлення ТОВ ТРВК «НОВИЙ ДЕНЬ» договорів оренди земельних ділянок  
по м. Кіровограду   (кіоски по реалізації друкованої продукції) 

165.  681 
Про поновлення ПрАТ «Кіровоградобленерго» договору оренди земельної ділянки по  
просп. Промисловому (ППЖТ)    (для розміщення ТП-496) 

166.  750 
Про поновлення ТОВ МП «АРМІКС» договору оренди земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля 
будинку № 54)       (для розміщення парковки) 

167.  751 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому (16 пунктів)     (Укрпошта) 
Оренда (припинення) 

168.  685 
Про припинення Філіп’євій М.С. права користування земельними ділянками по вул. Євгена Тельнова, 2-г 
(земельні ділянки не використовуються та вільні від забудови) 

169.  686 
Про припинення ТОВ «Магазин «Ірина» права користування земельною ділянкою по  
просп. Правди, 13  (розміщення магазину на І поверсі багатоповерхового будинку) 

170.  684 
Про припинення ТОВ «СВ» права користування земельною ділянкою по вул. Щорса (Ганни Дмитрян), 16 
(вилучення частини земельної ділянки) 

171.  731 
Про припинення ТОВ «ЗОЛОТИЙ ХОТЕЙ» права користування земельною ділянкою по вул. Куйбишева, 1-в 
(ювелірна майстерня, продаж нерухомого майна) 

Постійне користування (дозвіл) 

172.  688 
Про надання Національній телекомпанії України дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Садовій, 88    (база телекомпанії) 

173.  689 
Про надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по вул. Павла Луньова, 14 
(бібліотека-філія № 10) 

174.  687 
Про надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування по вул. Прирічній, 115 
(бібліотека-філія № 7) 

175.  736 
Про надання КП «Кіровоград – Благоустрій» Кіровоградської міської ради» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування лісопарку «Бєляєвський» 

Постійне користування (передача) 

176.  752 
Про передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Леваневського, 1-к     (для розміщення цілісного майнового комплексу) 



177.  753 
Про передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Леваневського, 1-л     (для розміщення цілісного майнового комплексу) 

178.  754 
Про передачу квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Леваневського, 1-м     (для розміщення цілісного майнового комплексу) 

Зміна цільового призначення 

179.  692 
Про зміну Городецькому В.П. цільового призначення земельної ділянки по  вул. Садовій (біля будинку № 61)  
(з будівництва та обслуговування житлового будинку на об’єкт комерційного призначення з наданням сервісного 
обслуговування автомобілів) 

180.  690 
Про зміну Шепотинник В.Г., Квірквелія М.І. та Квірквелія Г.Б. цільового призначення земельної ділянки по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 23   (житловий будинок на багатоквартирний житловий будинок) 

Внесення змін до рішень 

181.  696 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 480 («Про передачу у власність 
земельних ділянок учасникам АТО»)          (заміна «Бордюжі» на «Бордюгу») 

182.  697 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради     (технічні помилки) 

183.  732 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 519 («Про передачу                      
ТОВ «ФМ-Альянс» в оренду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 35-а»)      (доповнення до умов оренди) 

184.  733 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.09.2011 № 839 («Про передачу Логвіній Т.О. в 
оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 2»)     (магазин, внесення змін до умов оренди) 

Поділ земельної ділянки (дозволи) 

185.  695 
Про надання ТОВ «МІСЬКПОБУТСЕРВІС» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки по вул. Преображенській, 88-б    (продаж частини комплексу будівель) 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 

186.  734 
Про затвердження управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по      
пров. Курінному, 29     (житлове будівництво, поділ на три окремі земельні ділянки) 

187.  735 
Про затвердження Паламарчук О.В. технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 
пров. Курінному, 29-б    (житлове будівництво, поділ на п’ять окремих земельних ділянок) 

188.  475 
Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях    
№ 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33)      (багатоквартирний житловий будинок) 

189.  493 
Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 80 

190.   РІЗНЕ 
 


