
 

 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

П’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  08 липня 2021 року         № 544 

 

Про затвердження порядку денного 

п’ятої 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 25.06.2021 № 5-р   
«Про скликання п’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання», 

враховуючи пропозиції міського голови А.Райковича, постійної комісії         
міської ради з питань бюджету та податкової політики від 06.07.2021, депутатів 

міської ради  Н.Чередніченко,  В.Яремчук, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний п’ятої сесії Кропивницької міської ради 
восьмого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              08 липня 2021 року  № 544 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

п’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  
проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та 

прізвище, 

посада доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 

 

Депутати міської ради  

 

 

2.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 
ради від 04 грудня 2020 року № 19 «Про затвердження 

умов оплати праці міського голови» б/н 

Відділу 

бухгалтерського 
обліку 

(за пропозицією міського 
голови А.Райковича) 

С.Сорока, 
начальник відділу 

3.  Про затвердження ліквідаційного балансу 

330 

Відділ з питань 
інфраструктури 

Новенського 
старостинського округу 

 

І.Глушаєва, 
начальник відділу 

4.  Про затвердження звіту про виконання бюджету смт 
Нового за 2020 рік 

480 -//- -//- 

5.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 
ради від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет 
Кропивницької міської територіальної громади   
на 2021 рік» 

429 
доопрацьований 

Фінансове управління Л.Бочкова, 
начальник управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31833-pr_rish_330_09-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32739-pr_rish_480_08-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32434-pr_rish_429_25-05-2021_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33063-pr_rish_429_01-07-2021.pdf
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6.  Про затвердження передавального акта 

445 

Департамент з питань 

економічного 
розвитку 

Н.Рахуба, 
директор 

департаменту 

7.  Про доповнення Плану діяльності Кропивницької міської 
ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

483 -//- -//- 

8.  Про встановлення ставок єдиного податку 453 
доопрацьований 

регуляторний акт 
-//- -//- 

9.  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

454 
доопрацьований 

регуляторний акт 
-//- -//- 

10.  Про встановлення ставок туристичного збору 455 
доопрацьований 

регуляторний акт 
-//- -//- 

11.  Про встановлення ставок збору за місця для паркування 
транспортних засобів 

456 
доопрацьований 

регуляторний акт 
-//- -//- 

12.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 
ради від 02 лютого 2021 року № 99 «Про затвердження 
Програми зайнятості населення м. Кропивницького   
на 2021–2023 роки» 

487 -//- -//- 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 
2019 року № 2276 «Про затвердження Програми 
капітального будівництва, реконструкції та капітального 
ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького   
на 2019 – 2021 роки» (зі змінами) 

539 
доопрацьований 

Управління 

капітального 
будівництва 

С.Білокінь,  
начальник управління 

14.  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» 

473 
доопрацьований 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

В.Кухаренко, 
начальник Головного 

управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32507-pr_rish_445_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32782-483-20210609.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32509-pr_rish_453_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32888-pr_rish_453_18-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32521-pr_rish_454_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32893-pr_rish_454_17-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32517-pr_rish_455_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32894-pr_rish_455_17-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32518-pr_rish_456_28-05-2021_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32896-pr_rish_456_17-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32806-487-20210610.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32949-539-20210622.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33066-pr_rish_539_01-07-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32592-473-20210604.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33128-473-20210707.pdf
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15.  Про внесення доповнень до рішення Кропивницької 
міської ради від 20 травня 2021 року № 387 «Про 
затвердження Програми оптимізації системи 
теплопостачання у місті Кропивницькому на 2021 рік» 

 

490 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

В.Кухаренко, 
начальник Головного 

управління 

16.  Про надання дозволу на списання дебіторської 
заборгованості 202 -//- -//- 

17.  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» 

457 
доопрацьований 

Управління з питань 
запобігання і 

виявлення корупції 

О.Шишко, 
начальник управління 

18.  Про розроблення детального плану території в районі 
вулиці Васнецова у м. Кропивницькому 422 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

19.  Про розроблення внесення змін до детальних планів 
територій в районі вулиці Козацької, провулків 

Козацького та Курінного у м. Кропивницькому 

423 -//- -//- 

20.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 
2014 року № 2774 «Про затвердження Програми 
створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради на 2014-2021 роки»   

(зі змінами) 

474 
доопрацьований 

-//- -//- 

21.  Про затвердження ліквідаційного балансу 

488 

Відділ з питань  
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

С.Коваленко, 
начальник відділу 

22.  Про внесення змін до рішення міської ради   

від 31 січня 2019 року № 2275 «Про затвердження 
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки» (зі змінами) 

489 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32838-490-20210615.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31143-pr_rish_202_26-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32546-457-20210601.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33113-457-20210706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32410-422-20210521.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32415-pr_rish_423_24-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32620-474-20210607.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32966-474-20210623.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32811-rish_488_11-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32812-rish_489_11-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33057-pr_rish_489_30-06-2021.pdf
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23.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 
ради від 25 березня 2021 року № 183 «Про затвердження 

Положень про відзнаки Кропивницької міської ради та 
виконавчого комітету» 

521 

Управління персоналу Н.Магер, 
начальник управління 

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

2019 року № 2284 «Про затвердження Програми 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
міської ради та виконавчого комітету   
міста Кропивницького на 2019-2021 роки» (зі змінами) 

522 -//- -//- 

25.  Про перейменування вулиці Халтуріна 
410 

Управління культури і 
туризму 

А.Назарець, 
начальник управління 

26.  Про перейменування скверу «Ятрань» 

 
411 -//- -//- 

27.  Про ліквідацію комунального підприємства «Правник» 409 
доопрацьований 

Управління 

комунальної власності 
А.Пасенко, 

начальник управління 

28.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 

Кропивницької міської ради» в новій редакції 
424 

доопрацьований 

Управління молоді та 
спорту 

В.Гурський, 
начальник управління 

29.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 

Кропивницької міської ради» в новій редакції 
425 

доопрацьований 
-//- -//- 

30.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 

Кропивницької міської ради» в новій редакції 
426 

доопрацьований 
-//- -//- 

31.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 4 

Кропивницької міської ради» в новій редакції 
427 

доопрацьований 
-//- -//- 

32.  Про перейменування комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської 
ради міста Кропивницького» та затвердження Статуту в 
новій редакції 

428 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32860-pr_rish_521_16-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32861-pr_rish_522_16-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32266-pr_rish_410_11-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32284-pr_rish_411_12-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32288-pr_rish_409_12-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32742-pr_rish_409_08-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32421-424-20210524.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33115-424-20210706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32422-425-20210524.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33116-425-20210706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32423-426-20210524.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33117-426-20210706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32424-427-20210524.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33118-427-20210706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32425-428-20210524.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33119-428-20210706.pdf
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33.  Про створення комунального закладу «Кропивницький 

міжшкільний ресурсний центр № 1» Кропивницької 
міської ради» 

475 
доопрацьований 

Управління освіти С.Кумпан, 
начальник відділу  

по роботі з закладами 
освіти управління 

34.  Про оптимізацію мережі закладів освіти 

 
491 -//- -//- 

35.  Про перейменування закладів освіти   (5 закладів) 

 
476 -//- -//- 

36.  Про перейменування закладів освіти   (2 заклади) 523 
доопрацьований 

-//- -//- 

37.  Про перейменування закладів освіти   (2 заклади) 524 
доопрацьований 

-//- -//- 

38.  Про перейменування закладів освіти   (2 заклади) 525 
доопрацьований 

-//- -//- 

39.  Про перейменування закладу освіти 526 
доопрацьований 

-//- -//- 

40.  Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 
2020 року № 3140  «Про затвердження Програми 

розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому   
на 2020-2022 роки» 

486 
доопрацьований 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

41.  Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 
Прем’єр-міністра України щодо необхідності послаблень 
карантинних заходів для міських пасажирських 
перевезень 
 

б/н 

Управління  
транспорту та зв’язку 
(за пропозицією постійної 
комісії з питань бюджету 
та податкової політики) 

В.Житник, 
начальник управління 

42.  Про внесення змін до Положення Комунальної установи 

«Кропивницький міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Кропивницької міської ради, затвердженого 
рішенням Кропивницької міської ради від 20 травня   
2021 року № 393 

 

549 

Департамент 

соціальної політики 
(за пропозицією депутата 

міської ради 
Н.Чередніченко) 

Ю.Вовк, 
директор 

департаменту 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32628-475-20210607.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32784-pr_rish_475_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32853-pr_rish_491_15-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32629-476-20210607.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32880-pr_rish_523_17-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33020-pr_rish_523_25-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32881-pr_rish_524_17-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33021-pr_rish_524_25-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32882-pr_rish_525_17-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33022-pr_rish_525_25-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32883-pr_rish_526_17-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33023-pr_rish_526_25-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32809-486-20210610.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33059-pr_rish_486_30-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33073-pr_rish_549_02-07-2021.pdf
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43.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 
від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 
Програми соціального захисту та соціальної підтримки 
окремих категорій населення міста на 2017–2022 роки» 

550 

Департамент 

соціальної політики 
(за пропозицією депутата 

міської ради 
Н.Чередніченко) 

Ю.Вовк, 
директор 

департаменту 

44.  Про надання дозволу на приєднання 

560 

Департамент 

соціальної політики 
(за пропозицією депутата 

міської ради 
Н.Чередніченко) 

Ю.Вовк, 
директор 

департаменту 

45.  Про надання Релігійній організації «Управління 
Кропивницької єпархії Православної Церкви України» 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у сквері Слави 

559 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією депутата 
міської ради В.Яремчук) 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

46.  Про затвердження умов надання земельних ділянок для 
будівництва індивідуальних гаражів та встановлення 
тимчасових збірно-розбірних гаражів у масивах 
багатоквартирної житлової забудови 

561 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією депутата 
міської ради В.Яремчук) 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

47.  Про надання Лукашу Є.М. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

431 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

48.  Про передачу Корженівському В.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Олексія Глобенка 

284 -//- -//- 

49.  Про передачу Фоменку Д.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Семена Климовського    

(біля земельної ділянки з кадастровим   
№ 3510100000:19:200:0021) 

316 

-//- -//- 

50.  Про передачу Савичу Є.Р. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Азовському 

347 
-//- -//- 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33075-pr_rish_550_02-07-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33111-560-20210706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33101-559-20210705.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33125-561-20210707.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32534-pr_rish_431_01-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31417-pr_rish_284_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31795-pr_rish_316_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31904-pr_rish_347_13-04-2021.pdf
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51.  Про передачу Зайцю О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Луньовському 

404 
-//- -//- 

52.  Про передачу Макаренку Д.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки біля вул. Родникової 359 -//- -//- 

53.  Про надання Лебедєву А.Ю. та Девіс О.П. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Родниковій, 18 

28 

-//- -//- 

54.  Про надання Гавриленко О.В. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Каштановій, 53-а, смт Нове 

49 

-//- -//- 

55.  Про надання Курбет О.В. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Каштановій, 51-ж, смт Нове  

170 
доопрацьований -//- -//- 

56.  Про надання Долиняк О.О. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Західній, 23, смт Нове 

171 
доопрацьований -//- -//- 

57.  Про надання Кодемі Т.В. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Каштановій, смт Нове (біля земельної ділянки з 
кадастровим № 3510166900:09:068:0290)  

272 
доопрацьований 

-//- -//- 

58.  Про надання Добровольському О.О. дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Центральній, смт Нове 

275 

-//- -//- 

59.  Про надання Ткаченко О.В. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
пороч із земельною ділянкою з кадастровим   
№ 3510100000:02:028:0599 

477 

-//- -//- 

60.  Про надання Дубовій В.В. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

4488 
доопрацьований -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32357-pr_rish_404_18-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32749-pr_rish_359_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30088-pr_rish_28_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30077-49-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30714-170-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31489-pr_rish_170_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30715-171-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31490-pr_rish_171_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31405-pr_rish_272_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31504-pr_rish_272_22-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31408-pr_rish_275_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32752-pr_rish_477_09-06-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29510-pr_rish_4488_02-11-2020.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29758-4488-20201117.pdf
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61.  Про надання Поповиченко О.Г. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Яворницького, 28 

360 

-//- -//- 

62.  Про надання Горіну А.В. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Якуба Коласа (біля земельної ділянки з кадастровим             
№ 3510100000:48:413:0201) 

412 

-//- -//- 

63.  Про передачу Черніковій А.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки поруч із земельною ділянкою з 
кадастровим № 3510100000:48:413:0067 

287 -//- -//- 

64.  Про надання Матвієнко А.К. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
біля земельної ділянки з кадастровим            

№ 3510100000:02:028:0735 

4026 

-//- -//- 

65.  Про надання Фьодоровій В.О. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Фісановича (біля будинку № 41) 

4357 

-//- -//- 

66.  Про надання Тесленку С.В. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Каштановій (біля будинку № 40-а), смт Нове 

4402 

-//- -//- 

67.  Про передачу Носовському В.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6) 

218 
доопрацьований 

-//- -//- 

68.  Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Дружби, 83, смт Нове 

228 
доопрацьований -//- -//- 

69.  Про передачу Нестеренку В.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Салганні піски 

229 
доопрацьований -//- -//- 

70.  Про надання Горбенко О.Г. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Павла Сніцара (біля будинку № 70-а) 

Дію рішення зупинено 

розпорядженням 

міського голови  

від 25.05.2021 № 4-р 
-//- -//- 

71.  Про передачу Барчану С.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Спренжина (біля будинку № 8) 
Дію рішення зупинено 

розпорядженням 

міського голови  

від 25.05.2021 № 4-р 
-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32750-pr_rish_360_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32332-pr_rish_412_17-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31420-pr_rish_287_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27377-4026.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28518-pr_rish_4357_18-08-2020.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28821-4402-20200911.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31256-pr_rish_218_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31621-215-20210329.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31269-pr_rish_228_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31649-pr_rish_228_30-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31270-pr_rish_229_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32141-pr_rish_229_29-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32824-Rozp-4R-20210614-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32824-Rozp-4R-20210614-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32824-Rozp-4R-20210614-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32824-Rozp-4R-20210614-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32824-Rozp-4R-20210614-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32824-Rozp-4R-20210614-2.pdf
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72.  Про надання Брюховецькому Є.О. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Суворова, 39 

40 

-//- -//- 

73.  Про надання Бойко О.Л. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Профспілковій, 12  

148 
доопрацьований -//- -//- 

74.  Про надання Гуслістій І.А. та Фортуні В.А. дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Максима Залізняка, 35/1 

165 
доопрацьований -//- -//- 

75.  Про надання Новосьоловій Л.Л. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гетьмана Сагайдачного, 73 

167 
доопрацьований -//- -//- 

76.  Про надання Балануці Н.П. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   

вул. Береговій, 8  

168 
доопрацьований -//- -//- 

77.  Про надання Гудкову М.М. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Мінській, 16 

173 
доопрацьований -//- -//- 

78.  Про надання Машковській О.Г. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Бесарабській, 13 

221 
доопрацьований -//- -//- 

79.  Про надання Чуприні О.О. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Сергія Хрипунова, 48 

271 

-//- -//- 

80.  Про надання Драганову В.В. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Мінському, 22 

4437 
доопрацьований -//- -//- 

81.  Про передачу Крижановському О.В. безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Івана Богуна, 163 

208 
доопрацьований -//- -//- 

82.  Про передачу Скібіцькій Н.Г. та Носовському В.І. 
безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Гідросилівській, 6 

222 
доопрацьований -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30102-pr_rish_40_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30556-148-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021&m=1#subdocs30556
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30709-165-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31484-pr_rish_164_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30711-167-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31486-pr_rish_167_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30712-168-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31487-pr_rish_168_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30718-173-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31491-pr_rish_173_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31259-pr_rish_221_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31661-pr_rish_221_30-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31404-pr_rish_271_16-03-2021.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29116-pr_rish_4437_30-09-2020.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29769-pr_rish_4437_18-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31246-pr_rish_208_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021#subdocs31246
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31260-pr_rish_222_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31703-222-20210402.pdf
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83.  Про передачу Студнікову О.О. безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Архітектора   
Достоєвського, 1-а 

223 
доопрацьований -//- -//- 

84.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   
(41 пункт) 

288 
доопрацьований 

-//- -//- 

85.  Про передачу Баші Ю.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Чайковського, 26 

317 
-//- -//- 

86.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   
(41 пункт) 

318 
-//- -//- 

87.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  
(43 пункти) 

357 
-//- -//- 

88.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  
(33 пункти) 

417 
доопрацьований -//- -//- 

89.  Про передачу Щербині В.О. у власність земельної ділянки 

по вул. Дружби, 9, смт Нове 

405 
-//- -//- 

90.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  
(43 пункти) 

478 
доопрацьований -//- -//- 

91.  Про передачу Зябліковій Н.М. безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Гранітній, 25 

497 
-//- -//- 

92.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  
(25 пунктів) 

542 
-//- -//- 

93.  Про надання Шмегельській Д.В. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Шумілова (біля будинку № 78) 
 

4401 

-//- -//- 

94.  Про надання Мандрик Л.І. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Холодноярській, 13 

 

106 
доопрацьований 

-//- -//- 

95.  Про надання Тихому А.А. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Народній, 6 

107 
доопрацьований -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31264-pr_rish_223_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31675-pr_rish_223_31-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31421-pr_rish_288_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31704-288-20210402.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31796-pr_rish_317_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31797-pr_rish_318_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32158-pr_rish_357_30-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32337-pr_rish_417_17-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32813-pr_rish_417_11-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32358-pr_rish_405_18-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32753-pr_rish_478_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32867-pr_rish_478_16-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32854-pr_rish_497_15-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33006-prish542-20210623.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28820-4401-20200911.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30479-106-20210118.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31479-pr_rish_106_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30480-107-20210118.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31480-pr_rish_107_19-03-2021.pdf
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96.  Про надання Копотій Л.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Адама Міцкевича, 18 

110 
доопрацьований 

-//- -//- 

97.  Про надання Логанович О.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Дружби, 53, смт Нове  

162 
доопрацьований -//- -//- 

98.  Про надання Курченко О.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Гетьмана Сагайдачного, 118 

176 
доопрацьований -//- -//- 

99.  Про надання Антонюк Г.М. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Гетьмана Сагайдачного, 120–а 

322 
доопрацьований -//- -//- 

100. Про надання Полюховичу В.М. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Гетьмана Сагайдачного, 38 

320 
доопрацьований -//- -//- 

101. Про надання Стадніку М.А. дозволу на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Херсонській, 68  

413 

-//- -//- 

102. Про передачу Грош І.Б. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Олександра Олеся, 76 

32 
-//- -//- 

103. Про передачу Довбні В.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Симона Петлюри   
(біля будинку № 9-а) 

3903 

-//- -//- 

104. Про передачу Стойку В.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Бехтерева, 5, смт Нове,  
м. Кропивницький 

213 

-//- -//- 

105. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 
в садових товариствах   (15 пунктів) 

324 
-//- -//- 

106. Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 
в садових товариствах   (26 пунктів) 

358 
-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30483-110-20210118.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31077-pr_rish_110_24-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30706-162-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31483-pr_rish_162_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30721-176-20210129.pdfhttp:/www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30721-176-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31494-pr_rish_176_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31800-pr_rish_322_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32045-pr_rish_322_21-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31799-pr_rish_320_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32145-pr_rish_320_29-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32333-pr_rish_413_17-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30094-pr_rish_32_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26763-3903-20200205.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31251-pr_rish_213_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31802-pr_rish_324_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32409-358-20210521.pdf
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107. Про передачу Козару Т.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Семенівському, 28 

212 
доопрацьований -//- -//- 

108. Про передачу Кур’ян М.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Родниковій   

(біля будинку № 32) 

224 
доопрацьований -//- -//- 

109. Про передачу Розуменко Є.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Туркенича, смт Нове 

231 
доопрацьований 

-//- -//- 

110. Про передачу Туренку М.І. земельної ділянки в оренду по 
вул. Лавандовій, 27-а 

344 
-//- -//- 

111. Про передачу ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ» в оренду 
земельної ділянки по вул. Героїв України, 31-а 

392 
доопрацьований -//- -//- 

112. Про передачу ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» в оренду 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 2-а 

393 
доопрацьований -//- -//- 

113. Про передачу Роздольському В.Ю. земельної ділянки в 

оренду по вул. Районній, 1-в 

293 
-//- -//- 

114. Про передачу Шульзі Г.А. в оренду земельної ділянки по 
вул. Лавандовій, 27-а 

446 
-//- -//- 

115. Про передачу Кравченко Л.О. в оренду земельної ділянки 
по вул. Лісопарковій, 2 

459 
-//- -//- 

116. Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 
земельної ділянки на перехресті вул. Івана Сірка та 
провулку, який з’єднує вул. Івана Сірка та   

вул. Яворницького 

465 

-//- -//- 

117. Про передачу Федорченку А.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Василя Нікітіна, 23-д 

496 
-//- -//- 

118. Про передачу АТ «ОРЕГОН» земельної ділянки в оренду 
по вул. Юрія Олефіренка (біля Ковалівського парку) 

529 
-//- -//- 

119. Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 
земельної ділянки по бульвару Студентському   

(біля будинку № 4-а) 
 

533 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31250-pr_rish_212_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31598-pr_rish_212_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31265-pr_rish_224_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32792-pr_rish_224_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31272-pr_rish_231_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31597-231-20210325.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31890-pr_rish_344_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32161-pr_rish_392_30-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32341-pr_rish_392_17-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32162-pr_rish_393_30-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32342-pr_rish_393_17-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31583-pr_rish_293_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32510-pr_rish_446_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32559-pr_rish_459_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32565-pr_rish_465_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32846-pr_rish_496_15-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32904-pr_rish_529_18-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32908-pr_rish_533_18-06-2021.pdf
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120. Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду по вул. Виставочній   
(біля будинку № 2-г) 

336 

-//- -//- 

121. Про надання ТОВ «ТАРТ-ГРУП» дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по 
вул. Першій Виставковій, 15-а, смт Нове 

338 

-//- -//- 

122. Про надання Ковалю О.Ю. дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 30-а 

448 

-//- -//- 

123. Про надання ТОВ «Завод органічної хімії та синтезу» 
дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду по   

вул. Промисловій, 3 

466 

-//- -//- 

124. Про надання ТОВ «Завод органічної хімії та синтезу» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду по   

вул. Промисловій, 3-б 

467 

-//- -//- 

125. Про надання Анісову Д.В. та Кроту І.В. дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Степняка-

Кравчинського, 18 

495 
доопрацьований 

-//- -//- 

126. Про надання ТОВ «Централ Фармінг Юкрейн» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по  вул. Дворцовій, 12 

 

538 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31900-pr_rish_336_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31902-pr_rish_338_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32512-pr_rish_448_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32566-pr_rish_466_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32567-pr_rish_467_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32852-pr_rish_495_15-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32886-495-20210617.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32919-538-20210618.pdf
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127. Про поновлення ФОП Бойку О.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Кільцевій (біля районної 
лікарні) 

1485 
доопрацьований -//- -//- 

128. Про поновлення ТОВ фірмі «Чоботар» договору оренди 
землі по вул. Івана Похитонова, 4-а 

301 
-//- -//- 

129. Про поновлення ФОП Рабіновичу С.Л. договору оренди 

землі по вул. Полтавській, 24, корп. 1  
331 

-//- -//- 

130. Про поновлення ФОП Гранкіну В.І. договору оренди 
землі по вул. Братиславській, 3-б 

379 
-//- -//- 

131. Про поновлення ПрАТ «Кіровоградобленерго» договорів 
оренди землі 

383 
доопрацьований -//- -//- 

132. Про поновлення Циганашу В.О. договору оренди землі по 
вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2) 

394 
доопрацьований -//- -//- 

133. Про поновлення ТОВ «ЗАДОР» договору оренди землі по 
вул. Героїв України, 24/27, корп. 2 

450 
-//- -//- 

134. Про поновлення ПП «Шанс» договору оренди землі по 

вул. Першій Виставковій, 5-а 

484 
-//- -//- 

135. Про поновлення ПрАТ «КИЇВСТАР» договору оренди 
землі по вул. Вокзальній (біля мосту через р.Інгул) 

485 
-//- -//- 

136. Про поновлення ФОП Єфіменко Л.Г. та ФОП Ведулі Т.І. 
договору оренди землі по просп. Винниченка (зупинка 
міського транспорту «ПТУ № 14») 

537 

-//- -//- 

137. Про надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об'єднання земельних ділянок по вул. Набережній, 13 

391 
доопрацьований 

-//- -//- 

138. Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель по вул. Короленка, 58 

104 
доопрацьований -//- -//- 

139. Про затвердження КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, 
РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки по вул. Садовій, 88 

4242 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/18653-1485-20180321.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31581-pr_rish_301_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31895-pr_rish_331_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32070-379-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32074-383-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32442-pr_rish_383_26-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32163-pr_rish_394_30-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32163-pr_rish_394_30-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32514-pr_rish_450_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32804-484-20210610.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32805-485-20210610.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32912-pr_rish_537_18-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32160-pr_rish_391_30-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32438-pr_rish_391_25-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30477-104-20210118.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31073-pr_rish_104_23-02-2021_D.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28156-4242-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=7#subdocs28156
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140. Про затвердження земельної ділянки по пров. Гулака-

Артемовського, право оренди на яку набувається на 
аукціоні 

4550 

-//- -//- 

141. Про затвердження земельної ділянки по просп. 
Промисловому, смт Нове, право оренди на яку набувається 
на аукціоні 

451 

-//- -//- 

142. Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів 
(поряд з ТОВ «Круп’яний Дім»), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

530 

-//- -//- 

143. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) за адресою:         
м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова (біля 
вул. Перша Виставкова, 31-г) та включення до Переліку 
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 
окремим лотом 

65 

-//- -//- 

144. Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній, 14-б 

342 
-//- -//- 

145.  Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Короленка, 121-а   (0, 0089 га) 

3884 
доопрацьований 

-//- -//- 

146.  Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Короленка, 121-а   (0, 0120 га) 

3885 
доопрацьований 

-//- -//- 

147.  Про затвердження Місько К.І. проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 
призначення по вул. Промисловій, 11 

463 
доопрацьований -//- -//- 

148.  Про затвердження Міську О.Л. проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 
призначення по вул. Заміській, 4 

464 
доопрацьований -//- -//- 

149.  Про затвердження ПП «АЗС-БУДЦЕНТР» проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в                
оренду шляхом зміни цільового призначення по           

вул. Лавандовій, 27-а 

470 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29820-4550-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32515-pr_rish_451_28-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32905-pr_rish_530_18-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30264-65-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31888-pr_rish_342_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26732-pr_rish_3884_13-02-2020_14-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26733-pr_rish_3885_13-02-2020_14-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32563-pr_rish_463_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33029-463-20210625.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32564-pr_rish_464_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33030-464-20210625.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32588-470-20210604.pdf
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150.  Про зміну Закузному А.О. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Прирічній, 18 

3866 
-//- -//- 

151.  Про затвердження Дуднікову О.О. проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 
цільового призначенняь по вул. Межовий бульвар, 9-а 

4239 
доопрацьований -//- -//- 

152.  Про затвердження Момот О.М. проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 
цільового призначення по вул. Сугокліївській, 60 

4279 

-//- -//- 

153.  Про затвердження Кріпаку С.В. проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 
цільового призначення по вул. Вокзальній, 33-б 

532 

-//- -//- 

154.  Про відмову Московцю Д.А. у наданні дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка 

283 

-//- -//- 

155.  Про відмову Кечкіну А.С. у наданні дозволу на 
відведення земельної ділянки по вул. Ялинковій  

(біля земельної ділянки з кадастровим   

№ 3510100000:06:047:0247) 

325 

-//- -//- 

156.  Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 
ділянок   (7 пунктів) 

4010 
доопрацьований -//- -//- 

157.  Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 
ділянок   (8 пунктів) 

4480 
-//- -//- 

158.  Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 
ділянок   (5 пунктів) 

25 
-//- -//- 

159.  Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 
ділянок   (5 пунктів) 

52 
-//- -//- 

160.  Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 
ділянок   (5 пунктів) 

164 
доопрацьований -//- -//- 

161.  Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних 
ділянок   (5 пунктів) 

 

220 
доопрацьований -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26645-pr_rish_3866_27-01-2020.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28153-4239-20201001.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28281-4279-20200729.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32907-pr_rish_532_18-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31416-pr_rish_283_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31803-pr_rish_325_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27361-4010-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32814-pr_rish_4010_11-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29243-pr_rish_4480_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30083-pr_rish_25_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30080-52-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30708-164-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31484-pr_rish_164_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31258-pr_rish_220_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31660-pr_rish_220_30-03-2021.pdf
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162.  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
міської ради від 11.06.2019 № 2675 «Про надання 
Захарченку О.О. дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки між 
будинком № 1-а по проїзду Євгена Березняка та будинком 
№ 4 по пров. Філатова» 

4135 

-//- -//- 

163.  Про внесення змін до договору оренди землі по   

вул. Набережній, 13 

389 
доопрацьований -//- -//- 

164.  Про внесення змін до договору оренди землі   
від 09.09.2004 № 274 по вул. Можайського 

469 
-//- -//- 

165.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 
№ 3367 («Про передачу у спільну сумісну власність земельних 
ділянок громадянам») 

112 
доопрацьований -//- -//- 

166.  Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2021 

№ 237 («Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам») 

356 

-//- -//- 

167.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 
ради від 25.03.2021 № 240 («Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам») 

482 

-//- -//- 

168.  Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради   
(4 рішення) 

540 
-//- -//- 

169.  Про надання ТзОВ «АПК «НІКА» та Онулу М.Л. дозволу 
на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду по вул. Ливарній, 1 

552 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією депутата 
міської ради В.Яремчук) 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

170.  РІЗНЕ    

 

Начальник управління  

апарату міської ради             Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32913-pr_rish_4135_18-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32155-389-20210430.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33028-389-20210625.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32569-pr_rish_469_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32413-pr_rish_112_24-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32413-pr_rish_112_24-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32748-pr_rish_356_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32756-pr_rish_482_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32958-pr_rish_540_23-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33089-552-20210705.pdf

