
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ТРЕТЯ  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 25 березня 2021 року        № 164 

 

Про затвердження порядку денного 

третьої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування           

в Україні», статей 17, 20, 21, 22, 31 Регламенту Кропивницької міської ради 

восьмого скликання, розпорядження міського голови від 15.03.2021 № 2-р   

«Про скликання третьої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання», 

враховуючи пропозиції депутата міської ради В.Яремчук, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний третьої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              25 березня 2021 року № 164 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

третьої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 
реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

1.  Про депутатський запит депутата Кропивницької 

міської ради Романескул І.В. 
 

Депутат міської ради 

І.Романескул 
І.Романескул, 

депутат міської ради 

2.  Про інформацію керівника Кропивницької окружної 

прокуратури Кіровоградської області про результати 

діяльності на території міста протягом 2020 року 
 

Кропивницька 

окружна прокуратура 

Кіровоградської 

області 

В.Ізотов, 
керівник Кропивницької 

окружної прокуратури  

Кіровоградської області 

3.  Про звіт начальника Кропивницького районного 

управління поліції ГУНП в Кіровоградській області 

перед населенням за 2020 рік  

Кропивницьке 

районне управління 

поліції ГУНП  

в Кіровоградській 

області 

А.Гудіма, 
начальник Кропивницького 

районного управління поліції 

ГУНП  

в Кіровоградській області 

4.  Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 

Кропивницькою міською радою Подільській та 

Фортечній районним у місті Кропивницькому радам 

восьмого скликання та їх виконавчим органам 256 

Подільська та 

Фортечна районні 

 у місті 

Кропивницькому 

ради 

О.Колюка, 
секретар міської ради 

 

співдоповідачі: 

В.Стецюк, 

В.Закаблуковський, 
голови Подільської та 

Фортечної районних у місті 
Кропивницькому рад 

5.  Про затвердження звіту про виконання бюджету 

міста за 2020 рік 
197 

доопрацьований 

Фінансове 

управління 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31339-pr_rish_256_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31052-pr_rish_197_23-02-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31303-pr_rish_197_10-03-2021.pdf
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6.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади                

на 2021 рік» 

182 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

7.  Про звіт щодо здійснення державної регуляторної 

політики у 2020 році 

200 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

А.Райкович, 
міський голова 

 

співдоповідач: 

Н.Рахуба, 
директор департаменту – 

начальник управління 

економіки 

8.  Про надання у 2021 році пільг щодо сплати державного 

мита за видачу певних видів документів 177 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Н.Рахуба, 
директор департаменту – 

начальник управління 

економіки 

9.  Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 

рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки 

12 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

10.  Про спрямування коштів з місцевого бюджету на 

придбання жилого приміщення (квартири) багатодітній 

сім’ї, в якій одночасно народилося четверо дітей 

252 
доопрацьований 

Управління молоді 

та спорту 

В.Гурський, 
начальник управління 

11.  Про звернення депутатів Кропивницької міської ради 

до Кіровоградської обласної ради про виділення 

додаткових коштів 

266 
доопрацьований 

Управління освіти Л.Костенко, 
начальник управління 

12.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 02.02.2021 № 47 («Про затвердження графіків 

прийому виборців депутатами Кропивницької міської ради восьмого 

скликання в громадських приймальнях депутатів та приймальнях 

політичних партій») 

255 

Управління апарату 

 міської ради 

Л.Масло, 
начальник управління 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 

2019 року № 2280 «Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України «Про адміністративні 

послуги» на 2019-2021 роки» 

100 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг 

О.Нікітенко, 
директор департаменту 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30944-182-20210216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31082-200-20210224.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30748-177-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29972-pr_rish_12_10-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31217-pr_rish_12_03-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31240-pr_rish_252_05-03-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31314-pr_rish_252_10-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31352-pr_rish_266_11-03-2021-1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31373-266-20210312.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31353-pr_rish_255_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30438-100-20210115.pdf
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14.  Про звільнення у 2021 році вихованців КЗ «Дитячий 

будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» 

від сплати адміністративного збору, який зараховується 

до бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади 

101 
доопрацьований 

 
-//- 

 
-//- 

15.  Про звільнення у 2021 році окремих категорій осіб від 

оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади 

180 

 
-//- 

 
-//- 

16.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 16 грудня 2020 року № 29 «Про затвердження 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг у 

форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького» 

183 

 
-//- 

 
-//- 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 14 лютого 2020 року № 3107 «Про затвердження 

Міської Програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі 

та популяризації сімейних форм виховання                         

на 2020-2022 роки» 

157 

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Т.Тимоховська, 
начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення міської ради                     

від 05 червня 2018 року № 1690 «Про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року        

№ 3263»  

159 

 
-//- 

 
-//- 

19.  Про затвердження Положень про відзнаки 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету 
199 

Відділ кадрової 

роботи 

Н.Магер, 
начальник відділу 

20.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького матеріальних активів, які перебувають 

на балансі Новенської селищної ради 

201 
доопрацьований 

Відділ з питань 

інфраструктури 

Новенського 

старостинського 

округу 

І.Глушаєва, 
начальник відділу 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30444-101-20210115.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30514-101-20210119.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30820-180-20210210.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30949-183-20210217.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30528-pr_rish_157_20-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30655-159-20210127.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31085-pr_rish_199_24-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31112-pr_rish_201_25-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31236-pr_rish_201_04-03-2021.pdf
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21.  Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року    

№ 105 «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та 

безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 

2021-2025 роки» 

181 
доопрацьований 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Ю.Яндович, 
заступник начальника 

Головного управління 

22.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження 

Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького 

на 2020-2022 роки» 

184 

Міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

О.Краснокутський, 
директор міського 

центру 

23.  Про перейменування Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 

затвердження Положення 

185 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

24.  Про встановлення граничної чисельності працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб 
203 

 

-//- 
 

-//- 

25.  Про здійснення виплат одноразової адресної грошової 

допомоги за 2020 рік 196 

Департамент 

соціальної політики 

Ю.Вовк, 
в.о. директора 

департаменту 

26.  Про надання дозволу на приєднання 198 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

27.  Про затвердження складу комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького 

254 

 
 

-//- 

 
 

-//- 

28.  Про найменування вулиць і провулків у 

Кіровоградському міському товаристві садоводів-

любителів «Будівельник» 

204 

Управління 

культури і туризму 

А.Назарець, 
начальник управління 

29.  Про найменування вулиць і провулків в ГО «Садівниче 

товариство «Восход» 
205 

 

-//- 
 

-//- 

30.  Про найменування вулиць 206 
доопрацьований 

 

 

-//- 
 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30961-pr_rish_181_17-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31040-184-20210222.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31047-185-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31134-pr_rish_185_25-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31145-pr_rish_203_26-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31045-pr_rish_196_23-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31079-198-20210224.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31325-pr_rish_198_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31324-254-20210310.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31150-pr_rish_204_26-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31151-pr_rish_205_26-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31152-pr_rish_206_26-02-2021.pdf
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31.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3128 «Про 

затвердження Програми управління комунальним 

майном на 2020-2022 роки» 

207 

Управління 

комунальної 

власності 

А.Пасенко,  
начальник управління 

32.  Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 02 лютого 2021 року № 93 «Про затвердження 

Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2021-2023 роки» 
253 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

О.Шишко, 
начальник відділу 

33.  Про перейменування управління містобудування та 

архітектури та затвердження Положення про 

управління містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради в новій редакції 

265 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

34.  Про звіт за 2020 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення                  

на 2018-2020 роки 
99 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

35.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади цілісного комплексу будівель, 

що знаходиться за адресою: м. Кропивницький,              

вул. Дарвіна, 23 

291 

Управління 

комунальної 

власності 
(за пропозицією 

депутата міської ради 

В.Яремчук) 

А.Пасенко,  
начальник управління 

36.  Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для розміщення 

парку «Молодіжний» 

267 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата міської ради 

В.Яремчук) 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

37.  Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для розміщення 

скверу «Фонтанний» 

268  
-//- 

 
-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31198-pr_rish_207_02-03-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31295-253-20210309-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31351-pr_rish_265_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30435-pr_rish_99_15-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31465-pr_rish_291_18-03-2021_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31354-pr_rish_267_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31355-pr_rish_268_11-03-2021.pdf
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38.  Про надання КП «УНІВЕРСАЛ 2005» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по площі Героїв Майдану 

269  
-//- 

 
-//- 

39.  Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ 

РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННЮ 

ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА дозволу на проведення 

інвентаризації земель  по вул. Васнецова, 8 

 

4275 
доопрацьований 

 
-//- 

 
-//- 

40.  Про надання Нагурному Я.С. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в районі вул. Народної 

3883 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

41.  Про надання Гевель К.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки біля проїзду Євгена Березняка (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0077) 

3887  
-//- 

 
-//- 

42.  Про надання Маруденку С.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Рибальському 

3582 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

43.  Про надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Рибальському 

4190  

-//- 

 

-//- 

44.  Про надання Шовенку Д.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Рибальському 

4191  

-//- 

 

-//- 

45.  Про надання Просянику Е.С. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській (біля будинку № 3) 

4207  

-//- 

 

-//- 

46.  Про надання Лівінчуку В.Ф. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Павла Полуботка 
 

4359 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31356-pr_rish_269_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28277-4275-20200729.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31321-4275-20210310.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26731-pr_rish_3883_04-02-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26735-pr_rish_3887_04-02-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/25854-3582-20200915.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28016-pr_rish_4190_25-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28017-pr_rish_4191_25-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28067-4207-20200708.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28520-4359-20200909.pdf
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47.  Про надання Крук Л.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:44:344:0218) 

4425 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

48.  Про надання Литвинчуку А.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (біля 

земельної ділянки з кадастровим                                                

№ 3510100000:02:028:0627 за рахунок земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0723) 

4426 
доопрацьований 

 

 
-//- 

 

 
-//- 

49.  Про надання Кузнєцову Ю.Ю. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

пров. Вільному 

4435  

-//- 

 

-//- 

50.  Про надання Аношиній Г.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

пров. Олексія Глобенка 

4471  

-//- 

 

-//- 

51.  Про надання Немченку М.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (між 

земельними ділянками з кадастровими                                       

№ 3510100000:02:028:0572 за рахунок земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0573) 

4478 
доопрацьований 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

52.  Про надання Моргуну З.З. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Марії Заньковецької 

4489 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

Про відмову Моргуну З.З. в наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Марії Заньковецької  
(альтернативний проєкт рішення) 

б/н 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29104-pr_rish_4425_30-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=9#subdocs29104
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29105-pr_rish_4426_30-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=9#subdocs29105
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29114-pr_rish_4435_30-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29234-pr_rish_4471_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29241-pr_rish_4478_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=10#subdocs29241
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29511-pr_rish_4489_02-11-2020.pdf
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53.  Про надання Бочкову О.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

4493 

 

-//- 

 

-//- 

54.  Про надання Хитруку Д.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Алтайському (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:45:404:0008) 

4495 

 

-//- 

 

-//- 

55.  Про передачу Ткаченку А.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Ксені Ерделі, 22/26 

4165 
 

-//- 
 

-//- 

56.  Про передачу Костенку С.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Гулака-Артемовського 

4363 
 

-//- 
 

-//- 

57.  Про передачу Шульзі Р.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти 

будинку № 34-а) 

4385 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

58.  Про надання Чернезі О.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в районі вулиці Дорошенка 

3058  

-//- 

 

-//- 

59.  Про надання Чернезі Т.П. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в районі вулиці Дорошенка 

3059 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

60.  Про надання Швайці М.Ф. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Романа Майстерюка, 26 

3959  

-//- 

 

-//- 

61.  Про надання Лушпай С.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Івана Богуна, 205 
 

4034  

-//- 

 

-//- 

62.  Про надання Шишковій Н.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по проїзду Євгена Березняка 
 

4222 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29515-pr_rish_4493_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29517-pr_rish_4495_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27881-4164-20200609.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28524-pr_rish_4363_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28687-4385_02-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23713-pr_rish_3058_21-05-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23714-pr_rish_3059_21-05-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26901-3959-20200218.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27385-4034-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28136-4222-20201001.pdf
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63.  Про надання Трофімовій О.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по проїзду Євгена Березняка 

4224 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

64.  Про надання дозволів на розроблення документацій із 

землеустрою громадянам  (6 пунктів) 

4290 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

65.  Про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам   (7 пунктів) 

4189 

 

-//- 

 

-//- 

66.  Про надання дозволів на розроблення документацій із 

землеустрою громадянам   (3 пункти) 
4360 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

67.  Про надання Август А.С. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Об’їзному 

216 

 

-//- 

 

-//- 

68.  Про надання Домніну Д.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Карабінерній (біля будинку № 105) 

4024 

 

-//- 

 

-//- 

69.  Про надання Тебякіну В.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Байкальській, 82 

4035 

 

-//- 

 

-//- 

70.  Про надання Семеновій М.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шкільній (між будинками № 57-а та           

№ 57-б) 

4153 

 

-//- 

 

-//- 

71.  Про надання Бабенко І.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Східній, 39 

4433 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

72.  Про передачу Гавришу М.К. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Народній, 73 

4156 
 

-//- 
 

-//- 

73.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (27 пунктів) 

 

4337 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28138-4224-20201001.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28292-pr_rish_4290_29-07-2020_14-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28015-pr_rish_4189_25-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28521-pr_rish_4360_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31239-216-20210304.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27375-4024.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27386-4035%20-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27788-pr_rish_4153_29-05-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29112-4433-20201001.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27791-rish_4156_29-05-2020.pdf
file:///D:/20%20земля%20в%20процесі/3/4337
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=8#subdocs28510
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74.  Про передачу Гавришу С.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Філатова (біля будинку              

№ 64) 

4044  

-//- 

 

-//- 

75.  Про передачу Онищенку С.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Яворницького (біля                

будинку № 21) 

4045  

-//- 

 

-//- 

76.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (23 пункти) 

4439 
 

-//- 
 

-//- 

77.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (42 пункти) 

4479 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

78.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам    (40 пунктів)  

4538 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

79.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  (47 пунктів)  
4243 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

80.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (6 пунктів) 
4244 

 

-//- 
 

-//- 

81.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (18 пунктів) 
4298 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

82.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (4 пункти) 
4299 

 

-//- 
 

-//- 

83.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (6 пунктів) 
4496 

 

-//- 
 

-//- 

84.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  (39 пунктів) 
4497 

доопрацьований  

 

-//- 
 

-//- 

85.  Про передачу Мозговій А.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Дружби, 81, смт Нове 
4228 

 

-//- 
 

-//- 

86.  Про передачу Кравцовій О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Каштановій, 23-з/1, смт Нове 
4229 

 

-//- 
 

-//- 

87.  Про передачу Панченко Л.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Центральній, 45, смт Нове 
 

4230 

 

-//- 
 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27395-4044-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27396-4045-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29117-pr_rish_4439_30-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29242-pr_rish_4479_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=10#subdocs29242
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29793-4538-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=11#subdocs29793
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28157-4243-20200820.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29534-pr_rish_4242_03-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28158-4244-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28345-4298-20200805.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30225-pr_rish_4298_24-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28346-4299-20200805.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29518-pr_rish_4496_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29519-pr_rish_4497_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=11#subdocs29519
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28142-4228-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28143-4229-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28144-4230-20200716.pdf
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88.  Про передачу Григорьєвій Л.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Березовій, 7, смт Нове 
4232 

 

-//- 
 

-//- 

89.  Про передачу Кондратенку Д.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Каштановій, 45-і, смт Нове 
4233 

 

-//- 
 

-//- 

90.  Про передачу Назарчуку Ю.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Лебедєва, 61, смт Нове 
4300 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

91.  Про передачу Тесленку С.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Каштановій, 40-а, смт Нове 
4333 

 

-//- 
 

-//- 

92.  Про надання Ропай О.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля 

земельної ділянки по вул. Балашівській, 3 

3951  

-//- 

 

-//- 

93.  Про надання Берест А.Ю. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балашівській (біля будинку № 3-а) 

4074  

-//- 

 

-//- 

94.  Про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (23 пункти) 

4289 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

95.  Про надання Крамаренко Г.Ю. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Садовій (біля будинку № 77) 

4373 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

96.  Про надання Спориш Т.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Інгульській (біля будинку № 38) 

2622 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

97.  Про надання Лукіній В.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській (біля будинку № 5) 

2626 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

98.  Про надання Лукіну С.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Балтійській (біля будинку № 5) 

2627 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

99.  Про надання Прядуну М.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Мотокросному (біля будинку № 62) 

2868 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28146-4232-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28147-4233-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28347-4300-20200805.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28498-4333-20200814.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26893-3951-20200218.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27484-4074-20200408.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28291-pr_rish_4289_29-07-2020_16-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28673-4373-20200909.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22304-pr_rish_2622_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22304-pr_rish_2622_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22308-pr_rish_2626_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22308-pr_rish_2626_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22309-pr_rish_2627_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22309-pr_rish_2627_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23125-pr_rish_2868_01-04-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23125-pr_rish_2868_01-04-2019.pdf
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100.  Про надання Загривенко В.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Холодноярській, 90 

3952 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

101.  Про надання Савел’єву О.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Радищева, 12 

3954 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

102.  Про надання Ткаченко М.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ковпака, 5 

3955 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

103.  Про передачу Горбенку В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки № 247 в СТ «Дружба» 
4092 

 

-//- 
 

-//- 

104.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (15 пунктів) 
38 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

105.  Про передачу Герасимчуку О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1) 
4168 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

106.  Про передачу Савиновій К.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Першотравневому                    

(біля будинку № 26) 

4226 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

107.  Про передачу Демченку В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 11-а 
4231 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

108.  Про передачу Ірлику Д.В. у власність земельної 

ділянки в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 
4291 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

109.  Про затвердження Іожиці В.І. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання  

земельних ділянок та передачі в оренду по                          

вул. Кропивницького, 189-а 

4058 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

110.  Про передачу ТОВ «Ласка-Кіровоград» земельної 

ділянки в оренду по вул. Руслана Слободянюка, 178 

4554 
 

-//- 
 

-//- 

111.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградський комбінат по 

випуску продовольчих товарів» земельної ділянки в 

оренду по вул. Першій Виставковій, 37 

71 
 

 

-//- 

 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26894-3952-20200218.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26896-3954-20200218.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26897-3955-20200218.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27533-pr_rish_4092_16-04-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30100-pr_rish_38_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31382-rish_38_15-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27885-4168-20200609.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=6#subdocs27885
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28140-4226-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28145-4231-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28293-pr_rish_4291_29-07-2020_12-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27456-pr_rish_4058_06-04-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=4#subdocs27456
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29824-4554-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30270-71-20201230.pdf
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112.  Про передачу ТОВ «ВТОРМЕТ ІНВЕСТ» земельної 

ділянки в оренду по вул. Виставочній, 2-г 

73 
 

-//- 
 

-//- 

113.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки на перехресті просп. Інженерів та 

вул. Виставочної 

4319 

 

-//- 

 

-//- 

114.  Про передачу Рякіній В.А. в оренду земельної ділянки 

по пров. Шосейному, 6-а 
4446 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

115.  Про передачу ТОВ «Енджел Кепітал» в оренду 

земельної ділянки по просп. Університетському, 18 
4447 

 

-//- 
 

-//- 

116.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки на розі вул. Вознесенської та              

пров. Середнього (між будинками № 86 - № 88/72) 

4451  

-//- 

 

-//- 

117.  Про передачу Степанову В.О. земельної ділянки в 

оренду по вул. Першій Виставковій, 7-д, смт Нове 

4555 
 

-//- 
 

-//- 

118.  Про передачу Кифаку О.М. земельної ділянки в оренду 

на розі вулиць Вокзальної та Лавандової 
186 

 

-//- 
 

-//- 

119.  Про передачу Мельниченко Н.В. в оренду земельної 

ділянки по просп. Університетському, 25-д 
4477 

 

-//- 
 

-//- 

120.  Про передачу Терещенку Р.М. земельної ділянки в 

оренду по вул. Металургів, 25-є, смт Нове 
4557 

 

-//- 
 

-//- 

121.  Про поновлення ФОП Левченку А.М. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Архангельській                     

(біля дитячого садка) 

3893 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

122.  Про поновлення МПП «ТАРОН» договору оренди 

землі по вул. Кропивницького (біля торговельного 

комплексу «ТАРОН») 

4060  

-//- 

 

-//- 

123.  Про поновлення Бойко Г.І. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 16-к 

4259 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

124.  Про поновлення Кузнєцову Д.С. договору оренди землі 

по вул. Районній, 1-б 
 

4260 
 

-//- 
 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30272-73-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28397-4319-20200807.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29154-pr_rish_4446_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29155-pr_rish_4447_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29159-pr_rish_4451_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29825-4555-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31054-186-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29240-pr_rish_4477_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29827-4557-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26741-pr_rish_3893_04-02-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27458-pr_rish_4060_06-04-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28191-4259-20200717.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28192-4260-20200717.pdf
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125.  Про поновлення автогаражному кооперативу «Горняк» 

договору оренди землі по вул. Куроп’ятникова 

4261 
 

-//- 
 

-//- 

126.  Про поновлення Ляшенко А.А. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова                           

(біля відділення зв’язку) 

4314 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

127.  Про поновлення ФОП Дедушок Н.М. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Саратовській (біля будинку № 18) 
4315 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

128.  Про поновлення ПШБУ ДП ТОВ «ДЕВІС» договору 

оренди землі по вул. Сергія Сєнчева, 2-а 

4316 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

129.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (5 пунктів) 

117 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

130.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (8 пунктів) 

120 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

131.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (13 пунктів) 
121 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

132.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (5 пунктів) 
122 

доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

133.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (11 пунктів) 

123 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

134.  Про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

«Веселівського родовища») 

2693 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

135.  Про надання Кріпаку С.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по              

вул. Вокзальній, 33-б 

4214  

-//- 

 

-//- 

136.  Про надання Місько К.І. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по             

вул. Промисловій, 11 

4353 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28193-4261-20200717.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28392-4314-20200807.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28393-4315-20200807.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28394-4316-20200807.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30467-117-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021&m=1#subdocs30467
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30469-120-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021&m=1#subdocs30469
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30470-121-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021&m=1#subdocs30470
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30471-122-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021&m=1#subdocs30471
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30473-123-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021&m=1#subdocs30473
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31319-2693-20210310.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22453-pr_rish_2693_18-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28100-4214-20200713.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28537-pr_rish_4353_18-08-2020.pdf
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137.  Про надання Міську О.Л. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по               

вул. Заміській, 4 

4354 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

138.  Про надання ПП «АЗС-БУДЦЕНТР» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Лавандовій, 27-а 

118 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

139.  Про надання Сергієнку В.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по              

вул. Київській, 59/61 

4500 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

140.  Про зміну Лівітчук Ю.Я. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Олени Журливої, 18-а 

3867 
 

-//- 
 

-//- 

141.  Про зміну Вйонцаку О.О. цільового призначення 

земельної ділянки по пров. Курінному, 29 
2994 

 

-//- 
 

-//- 

142.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)             

за адресою: м. Кропивницький, смт Нове,                           

просп. Промисловий та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом 

 

4269  

 

-//- 

 

 

-//- 

143.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах(земельних торгах) в 

районі Аджамського промвузла та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом 

 

4369  

 

-//- 

 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28538-pr_rish_4354_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30468-118-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31315-pr_rish_118_10-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29522-pr_rish_4500_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=11#subdocs29522
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26646-pr_rish_3867_27-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23495-pr_rish_2994_06-05-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28250-4269-20200724.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28630-4369-20200831.pdf
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144.  Про продаж ФОП Щербак О.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                       

вул. Преображенській (біля скверу «Центральний») 

4561 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

145.  Про продаж ТОВ «РЕНТА КЛАСІК» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                  

вул. Бєляєва, 7-г 

4562  

-//- 

 

-//- 

146.  Про продаж Ждановій В.Ф. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Олексія 

Єгорова, 10/18 

68  

-//- 

 

-//- 

147.  Про продаж ТОВ «АПС-ТРЕЙД» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній, 9-а 

72  

-//- 

 

-//- 

148.  Про надання Савченку А.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Аджамській, 4 

4253  

-//- 

 

-//- 

149.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду по місту Кропивницькому   
(6 пунктів) 

4318 

 

-//- 

 

-//- 

150.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду по місту Кропивницькому   
(13 пунктів) 

4448 

 

-//- 

 

-//- 

151.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду по місту Кропивницькому, 

смт Нове   (8  пунктів) 

4449 

 

-//- 

 

-//- 

152.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду по місту Кропивницькому   
(8 пунктів) 

4450 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29831-4561-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=11#subdocs29831
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29832-4562-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30267-68-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30271-72-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28185-4253-20200717.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28396-4318-20200807.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29156-pr_rish_4448_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29157-pr_rish_4449_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29158-pr_rish_4450_02-10-2020.pdf
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153.  Про надання ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

«Веселівського родовища») 

2694 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

154.  Про надання Момоту Ю.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Поповича, 1-б 

4456 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

155.  Про затвердження земельної ділянки по                            

вул. Дворцовій, 22-а, право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

4258 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

156.  Про затвердження земельної ділянки по                             

вул. Кропивницького (біля розвантажувального 

майданчика ринку «Полтавський»), право оренди на 

яку набувається на аукціоні 

4371 

 

-//- 

 

-//- 

157.  Про затвердження земельної ділянки за адресою:                 

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова, 

право оренди на яку набувається на аукціоні 

4313 

 

-//- 

 

-//- 

158.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв 

України (напроти магазину «Копілка»), право оренди 

на яку набувається на аукціоні 

4553 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

159.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля АГЗС), право оренди на яку набувається  

на аукціоні 

119 

 

-//- 

 

-//- 

160.  Про надання Релігійній громаді (парафії) на честь 

воскресіння Христового Кіровоградської єпархії 

Української Православної Церкви дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування по                    

вул. Юрія Коваленка, 7-а 
 

4079 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31320-2694-20210310.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22454-pr_rish_2694_18-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29164-pr_rish_4456_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28190-4258-20200826.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28632-4371-20200831.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28391-4313-20200807.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29823-4553-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=11#subdocs29823
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30472-119-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27489-4079-20200408.pdf
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161.  Про надання КООПЕРАТИВУ «АВТОЛЮБИТЕЛЬ            

№ 5» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 8 

4088 

 

-//- 

 

-//- 

162.  Про надання ТОВ «БУДТРАНССЕРВІС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Покровській, 48-б 

4091 

 

-//- 

 

-//- 

163.  Про надання Акціонерному Товариству «Українська 

Залізниця» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування по вул. Вокзальній, 2-а 

4139 

 

-//- 

 

-//- 

164.  Про надання Комунальному некомерційному 

підприємству «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни» 

Міської ради міста Кропивницького» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки по                   

вул. Ганни Дмитрян, 1 

4163 
доопрацьований 

 

 

-//- 

 

 

-//- 

165.  Про надання КЗ «Кіровоградське обласне бюро медико-

соціальної експертизи Кіровоградської обласної ради» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 34/19 

4410 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

166.  Про надання ПОГ «КРОПИВНИЦЬКЕ УВП УТОГ» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 3 

4438 

 

-//- 

 

-//- 

167.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                               

вул. Добровольського, 1 

 

4252 

 

-//- 
 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27529-pr_rish_4088_16-04-2020_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27532-pr_rish_4091_16-04-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27728-rish_4139_22-05-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27880-pr_rish_4163_09-06-2020_18-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28843-4410-20200915.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29119-4438-20200930.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28184-4252-20200717.pdf
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168.  Про надання ТОВ «ЄВРОТРАК-Р» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення для подальшої передачі у власність 

(шляхом викупу) по вул. Дворцовій, 25 

261 

 

-//- 

 

-//- 

169.  Про припинення Малишок В.П. права користування 

земельною ділянкою по вул. Дворцовій, 31 та передачу 

її безоплатно у власність 

4255 

 

-//- 

 

-//- 

170.  Про припинення Кириленку В.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Десантників                        

(біля житлового будинку № 55/86) 

4256 

 

-//- 

 

-//- 

171.  Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» права 

користування земельною ділянкою по бульвару 

Студентському (біля будинку № 4-а) 

4179 

 

-//- 

 

-//- 

172.  Про припинення Олійнику В.П. права користування 

земельною ділянкою по вул. Пацаєва (біля будинку               

№ 12) та передачу її безоплатно у власність 

4000 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

173.  Про припинення ФОП Бондаренко В.М. права 

користування земельною ділянкою по вул. Великій 

Перспективній, 34/32 

3439 

 

-//- 

 

-//- 

174.  Про припинення ПП «ПВКФ «ЧІС» права 

користування земельною ділянкою на розі вул. Юрія 

Олефіренка та пров. Училищного 

188 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

175.  Про надання ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве 

підприємство промислового залізничного транспорту» 

дозволу на проведення інвентаризації земель по               

місту Кропивницькому 

 

4221 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

176.  Про надання КП «ЄЛІЗАВЕТА» дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 125 

 

4237 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31344-pr_rish_261_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28187-4255-20200717.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28188-4256-20200717.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27916-pr_rish_4179_16-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27327-4000-20200324.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=3#subdocs27327
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/25456-rish_3439_22-10-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31056-188-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31196-pr_rish_188_02-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28135-4221-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28151-4237-20201001.pdf
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177.  Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель в межах           

міста Кропивницького 

4563  

-//- 

 

-//- 

178.  Про передачу ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ 

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Дарвіна, 29 

3868 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

179.  Про передачу Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у 

постійне користування земельної ділянки по                   

вул. Покровській, 73-б 

3906 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

180.  Про передачу Кропивницькому апеляційному суду у 

постійне користування земельної ділянки  

по вул. Великій Пермській, 2 

172 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

181.  Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельної ділянки 

4530 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

182.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (27 пунктів) 

3850 
 

-//- 
 

-//- 

183.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (8 пунктів) 

3979 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

184.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (5 пунктів) 

4146 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

185.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (14 пунктів) 

4147 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

186.  Про відмову в передачі земельних ділянок у власність 4223 
 

-//- 
 

-//- 

187.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (11 пунктів) 

4225 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

188.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (6 пунктів) 

4248 
 

-//- 
 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29833-4563-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26647-3868-20201001.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26766-3906-20200205.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=2#subdocs26766
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30716-172-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31053-pr_rish_172_23-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29787-4530-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26629-pr_rish_3850_27-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27341-3979-20200708.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=3#subdocs27341
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27781-4146-20200805.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27782-4147-20200910.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28137-4223-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28139-4225-20200727.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28172-4248-20200717.pdf
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189.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (6 пунктів) 

4283 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

190.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (5 пунктів) 

4288 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

191.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (15 пунктів) 

4295 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

192.  Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (8 пунктів) 

4335 
доопрацьований 

 

-//- 
 

-//- 

193.  Про відмову Буртнику С.П. у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Будівельників 

3754 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

194.  Про відмову Шульзі В.Т. у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького                     

(біля будинку № 80) 

4014 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

195.  Про відмову Марковському І.А. у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Будівельників 

4018 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

196.  Про відмову Садовніченко А.Г. у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Будівельників 

4019 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

197.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.11.2018 № 2004 («Про 

затвердження Державній установі «Кіровоградський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           

вул. Комарова, 64») 

4514  

 

-//- 

 

 

-//- 

198.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 07.02.2019 № 2402  
(«Про затвердження ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. Преображенській, 5») 

3326 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28285-pr_rish_4283_29-07-2020_13-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28290-4288-20200806.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28297-pr_rish_4295_29-07-2020_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28506-pr_rish_4335_29-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26446-3754-20200114.pdf
file:///D:/20%20земля%20в%20процесі/6/доопрацьований
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27365-4014-20200910.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27369-4018-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27370-4019-20200331.pdf
file:///D:/20%20земля%20в%20процесі/4%2004022021/Дванадцять%20років%20у%20засвітах
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24925-pr_rish_3326_12-09-2019_18-06-2020.pdf
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199.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19.12.2018 № 2217 («Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам») 

3976 

 

-//- 

 

-//- 

200.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

26.04.2018 № 1630 («Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ 

ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. О.С.ЄГОРОВА у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Вокзальній, 68») 

3977 
доопрацьований 

 

-//- 

 

-//- 

201.  Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

міської ради від 29.01.2014 № 2844 («Про надання КП 

«Ринково-побутові послуги» Кіровоградської міської ради» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 2)») 

4072 

 

-//- 

 

-//- 

202.  Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 30.03.2012 № 1500 («Про надання дозволу Тімко Г.П. та 

Тімку І.І. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Світлій (біля будинку № 75-а)») 

4470 

 

-//- 

 

-//- 

203.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18.08.2020 № 3379 («Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам») 

4472 

 

-//- 

 

-//- 

204.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

08.09.2020 № 3483 («Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Генерала Жадова, 28-в») 

69 

 

-//- 

 

-//- 

205.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.10.2020 року № 3554  
(«Про передачу Підкевичу М.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)») 

137 

 

-//- 

 

-//- 

206.  Про внесення змін до рішення міської ради                           

від 17.01.2017 № 768 («Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам») 
270 

 

-//- 

 

-//- 

207.  РІЗНЕ    
 

Начальник управління  

апарату міської ради             Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27346-3976-20200325.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27347-3977-20200325.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=3#subdocs27347
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27482-4072-20200408.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29233-pr_rish_4470_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29235-pr_rish_4472_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30268-69-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30550-137-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31357-pr_rish_270_11-03-2021.pdf

