
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від 01 жовтня 2021 року         № 7-р 

 

 

Про скликання сьомої сесії 
Кропивницької міської ради 
восьмого скликання 
 

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статей 20, 21, 22 Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами): 

 

 1. Скликати сьому сесію Кропивницької міської ради восьмого 

скликання 12 жовтня 2021 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення 

міської ради). 

 

 2. На розгляд сесії винести питання згідно з проєктом порядку денного 

сьомої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання (додається). 

 

3. Управлінню апарату Кропивницької міської ради інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення сьомої сесії Кропивницької              

міської ради восьмого скликання з розміщенням такої інформації в засобах 

масової інформації, на вебсайті міської ради та забезпечити технічний 

супровід проведення засідання міської ради електронною системою 

голосування «Рада-В». 

 

 4. Директору комунального підприємства «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» забезпечити дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів під час проведення засідання сесії              

міської ради. 
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 5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Кропивницької 

міської ради повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати в 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска. 

 

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



        ПРОЄКТ

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ
сьомої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання

станом на 05.10.2021

№
з/п

№
реєстрації
проєкту
рішення

Назва питання
Власне ім’я та прізвище,

посада доповідача

1. Про депутатські запити депутатів міської ради Олег Колюка,
секретар міської ради

2.
Про  інформацію  керівника  Кропивницької  окружної  прокуратури
Кіровоградської  області  про  результати  діяльності  на  території  міста
Кропивницького за І півріччя 2021 року

Володимир Ізотов,
керівник Кропивницької окружної

прокуратури  Кіровоградської області

3. 748
Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня
2020  року  №  43  «Про  бюджет  Кропивницької  міської  територіальної
громади на 2021 рік»

Любов Бочкова,
начальник фінансового управління

4. 761
доопрацьований

Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  27  серпня  2019  року
№  2752  «Про  Бюджетний  регламент  проходження  бюджетного  процесу
бюджету міста Кропивницького»

Любов Бочкова,
начальник фінансового управління

5. 724

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» (зі змінами)      (на 2021 рік)

Віктор Кухаренко,
начальник Головного управління

житлово-комунального
господарства

6. 725

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)

Сергій Білокінь,
начальник управління капітального

будівництва

7. 714

Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Заходів  щодо  реалізації  Програми
природоохоронних  заходів  місцевого  значення  на  2021–2023  роки,
затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 101
(на 2021 рік)

Роман Лунгол,
начальник управління земельних відносин

та охорони навколишнього природного
середовища

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34102-pr_rish_714_07-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34361-pr_rish_725_22-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34360-pr_rish_724_22-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34508-761-20211004.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34420-pr_rish_761_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34391-748-20210927.pdf


8. 562
Про  затвердження  Програми  ведення  містобудівного  кадастру  у  складі
управління містобудування та архітектури  Кропивницької міської  ради на
2022-2024 роки

Ірина Мартинова,
т.в.о. начальника управління

містобудування та архітектури

9. 614
доопрацьований

Про  затвердження  Програми  розроблення  містобудівної  документації
Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Ірина Мартинова,
т.в.о. начальника управління

містобудування та архітектури

10. 649
Про затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки

Марина Смаглюк,
начальник юридичного управління

11. 472
доопрацьований

Про надання ПП «Компанія Росток-агро» дозволу на розроблення проєкту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  по
вул. Аджамській, 27         (рішення приймається більшістю голосів (22)

Роман Лунгол,
начальник управління земельних відносин

та охорони навколишнього природного
середовища

12. 759
доопрацьований

Про погодження Концепції індустріального парку «Ростагропром» Ніна Рахуба,
директор департаменту з питань

економічного розвитку

13. 717
Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  25  листопада  2003  року
№ 581 «Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою
площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда»

Анна Назарець,
начальник управління культури і

туризму

14. 718
Про перейменування площі Дружби народів Анна Назарець,

начальник управління культури і
туризму

15. 746
Про  затвердження  Порядку  передачі  у  власність  громадян  квартир
(будинків),  житлових приміщень (кімнат)  у гуртожитках,  що належать до
комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади

Алла Пасенко,
начальник управління комунальної

власності

16. 747
доопрацьований

Про введення додаткових штатних одиниць Лариса Костенко,
начальник управління освіти

17. 762
доопрацьований

Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр соціальних
служб

Юлія Вовк,
директор департаменту соціальної

політики

18. 763
доопрацьований

Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та
тимчасового перебування бездомних осіб

Юлія Вовк,
директор департаменту соціальної

політики

19. 764
доопрацьований

Про  затвердження  Положення  про  Кропивницький  міський  соціальний
гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Юлія Вовк,
директор департаменту соціальної

політики

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34511-pr_rish_764_04-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34429-764-20210927.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34510-pr_rish_763_04-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34428-763-20210927.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34505-pr_rish_762_04-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34427-762-20210927.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34524-747-20211004.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34375-pr_rish_747_24-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34376-pr_rish_746_24-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34260-pr_rish_718_17-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34225-pr_rish_707_15-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34471-759-20210930.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34430-pr_rish_759_28-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33175-472-20210708.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32590-472-20210604.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33652-649-20210809.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33832-pr_rish_614_16-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33507-614-20210728.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33198-562-20210712.pdf


ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Доповідач – Лунгол Роман Станіславович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність 
приймаються не менш як двома третинами (28)     голосів   депутатів від загального складу ради   (п. 20 - 39):

Учасники АТО (передача)

20.
355 Про передачу Смиченку В.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної

ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0187)
21. 627 Про передачу Лукомській Г.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дорошенка, 26/28

Приватний сектор (дозволи)

22. 587
Про надання Черновій О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Балтійській, 17-а

23. 4381
Про надання Сіденко Л.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Балашівській, 20

24. 589
Про  надання  Артеменку  В.В.  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки по вул. Сергія Котового, 34

25. 658
Про надання Кочу Л.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Народній

26. 749
Про надання Шиняєвій Т.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
між пров. Курінним та СТ «Аграрник»

Приватний сектор (передача)
27. 590 Про передачу Свінкіну В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Омській, 26
28. 591 Про передачу Лушпай С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Богуна, 205
29. 633 Про передачу Плохотнюк А.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки біля СТ «Аграрник», ділянка 331
30. 678 Про передачу Головінському М.Г. у власність земельної ділянки по вул. Туркенича, 10, смт Нове
31. 680 Про передачу Швайці М.Ф. безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Романа Майстерюка, 26

32. 739
Про  передачу  Дубовій  В.В.  безоплатно  у  власність  земельної  ділянки  між  земельними  ділянками  з
кадастровими № 3510100000:02:028:0384 та № 3510100000:02:028:0392

Індивідуальне садівництво (дозволи)

33. 2623
доопрацьований

Про надання Поліщук Н.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Червоногірській (біля будинку № 1-ж)

34. 4474
Про надання Зінов’єву А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по пров. Уляни Громової (біля будинку № 6)

https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29237-pr_rish_4474_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22305-pr_rish_2623_08-02-2019.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22305-pr_rish_2623_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34408-pr_rish_739_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33846-680-20210816.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33844-678-20210816.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33616-633-20210805.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33333-591-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33332-590-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34421-pr_rish_749_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33837-658-20210816.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33331-589-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28681-4381_02-09-2020.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33329-587-20210716.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33577-627-20210804.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32878-pr_rish_355_17-06-2021.pdf


35. 3692
доопрацьований

Про надання Дахну О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066)

36. 592
Про надання Коньку Р.І., Муштатовій О.В. та Островому І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Кавказькій, 33/23

37. 711
Про  надання  Волчковій  Л.А.  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  навпроти  Арнаутівського  кладовища  (біля  земельної  ділянки  з  кадастровим
№ 3510100000:48:413:0189)

Індивідуальне садівництво (передача)

38. 635
доопрацьований

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах    (16 пунктів)

39. 751 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах   (39 пунктів)

Рішення приймаються більшістю голосів (22):
Приватний сектор (передача)

40. 710
доопрацьований

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (49 пунктів)

Постійне користування (дозволи)

41. 580
доопрацьований

Про  надання  КП  «Теплоенергетик»  дозволів  на  розроблення  документацій  із  землеустрою  по  місту
Кропивницькому   (5 пунктів)

42. 732
Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для розміщення скверу «Гай десантників»

43. 733
Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для розміщення лісопарку «Сосновий»

44.
752 Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки по вул. Металургів (біля житлових будинків № 1, 2 та 16), смт Нове
Постійне користування (передача)

45. 569
Про передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у постійне користування земельних ділянок по
місту Кропивницькому

46. 572 Про передачу КЗ КДЮСШ № 2 у постійне користування земельної ділянки по вул. Курганній, 64

47. 740
Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної ділянки для
розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Козачий острів»

Зміна цільового призначення (затвердження)
48. 597 Про зміну Бурматову І.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Новомиколаївській, 39
49. 598 Про зміну Осіповій Ю.Ю. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 56-а

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33340-598-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33339-597-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34409-pr_rish_740_27-09-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33301-572-20210716.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33298-569-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34424-pr_rish_752_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34402-pr_rish_733_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34401-pr_rish_732_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34076-pr_rish_580_03-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33309-580-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34370-pr_rish_710_24-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34081-pr_rish_710_06-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34423-pr_rish_751_27-09-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34075-rish_635_03-09-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33618-635-20210805.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34082-pr_rish_711_06-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33334-592-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34369-pr_rish_3692_23-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26186-3692-20191216.pdf


50.
600 Про  затвердження  Подшиваловій  В.А.  проєкту  землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  шляхом

зміни цільового призначення по вул. Гетьмана Сагайдачного, 59
Оренда (дозволи)

51.
702 Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки в оренду по вул. Андріївській (біля будинку № 2-а)

52.
695 Про надання  ТОВ «ФАРММАШ»  дозволу  на  виготовлення  технічної  документації  із  землеустрою щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди  
по вул. Генерала Родимцева, 83-є

53.
696 Про надання Лисенку В.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

в оренду по пров. Цеховому, 4-г

54.
721 Про  надання  ТОВ  АРК  «ГРУПП  19»  дозволу  на  розроблення  проєкту  землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки в оренду по вул. Промисловій, 3-в

55. 756
Про надання ПрАТ «ВФ Україна» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду по вул. Богдана Хмельницького

Оренда (поновлення)

56.
703

доопрацьований
Про  поновлення  ТОВ  «Українсько-Польський  ліцей  ім.  К.Шимановського»  договору  оренди  землі  на
площі Дружби народів, 8

57. 694 Про поновлення ТОВ «СЛАВІЯ 2000» договору оренди землі по вул. Варшавській, 91
58. 757 Про поновлення ТОВ «КАРАВАН-С» договорів оренди землі по місту Кропивницькому

59. 492
доопрацьований

Про поновлення ПП «Балтимор» договору оренди землі по вул. Великій Перспективній, 50   (0,0010 га)

60. 493
доопрацьований

Про поновлення ПП «Балтимор» договору оренди землі по вул. Великій Перспективній, 50   (0,0048 га)

Оренда (передача)
61. 704 Про передачу ТОВ «Централ Фармінг Юкрейн» земельної ділянки в оренду по вул. Дворцовій, 12
62. 719 Про передачу ТОВ «ТАРТ-ГРУП» в оренду земельної ділянки по вул. Першій Виставковій, 15-а, смт Нове

Оренда (припинення)

63.
720 Про припинення Циганашу В.О. права користування земельною ділянкою по вул. Пацаєва (біля будинку № 4,

корп. 2) та передачу її безоплатно у власність

64. 447
доопр  ацьований  

Про припинення Мягкому А.В. права користування земельною ділянкою по вул. Гоголя (у дворі житлового
будинку № 78) та передачу її безоплатно у власність

65. 449
Про припинення Заніздрі С.С. права користування земельною ділянкою по вул. Полтавській (біля будинку
№ 81) та передачу її безоплатно у власність

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32513-pr_rish_449_28-05-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33724-447-20210810.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33724-447-20210810.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34349-720-20210921.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34348-719-20210921.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33992-pr_rish_704_31-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33325-493-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32850-pr_rish_493_15-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33324-492-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32849-pr_rish_492_15-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34412-pr_rish_757_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33982-pr_rish_694_31-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34043-pr_rish_703_02-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33991-pr_rish_703_31-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34411-pr_rish_756_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34351-721-20210921.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33984-pr_rish_696_31-08-2021_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33983-pr_rish_695_31-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33990-pr_rish_702_31-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33342-600-20210716.pdf


66. 622
Про  припинення  Кострубі  С.Б.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Арсенія  Тарковського
(у дворі житлового будинку № 24-а) та передачу її безоплатно у власність

67. 67
доопрацьований

Про  припинення  Гавришу  В.І.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Юрія  Коваленка
(біля будинку № 9) та передачу її безоплатно у власність

68. 244
Про  припинення  Кущ  Т.Ю.  права  користування  земельною  ділянкою  по  вул.  Арсенія  Тарковського
(у дворі житлового будинку № 60) та передачу її безоплатно у власність

Суборенда (дозвіл)

69. 617
Про  надання  ТОВ  «Механомонтаж-1»  дозволу  на  передачу  частини  орендованої  земельної  ділянки  в
суборенду по вул. Ливарній, 14-а, смт Нове

70. 697
Про  надання  Зайцеву  А.М.  дозволу  на  передачу  орендованої  земельної  ділянки  в  суборенду  по
вул. Преображенській (біля магазину «Соколівський м'ясокомбінат»)

71. 705
Про надання дозволу ФОП Яровій В.П. на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Преображенській
(біля Центрального ринку)

Поділ (затвердження)

72. 723
Про  затвердження  АТ  «Концерн  Галнафтогаз»  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та
об'єднання земельних ділянок та передачі в оренду по просп. Винниченка, 1-б

73. 758
Про  затвердження  ПП  «СЕРВІС  КІРОВОГРАД»  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  та
об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду по вул. Академіка Тамма, 4-б

Викуп (дозволи)
74. 698 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а
75. 701 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г

Аукціони (дозволи)

76. 755
Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля магазину «АТБ»), право оренди на яку
набувається на аукціоні

Внесення змін

77. 601

Про внесення змін до рішень міської ради   (від  18.08.2020 № 3382 «Про передачу  у  власність земельних  ділянок
громадянам»,  від 20.05.2021 № 457 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок громадянам в садових товариствах»)

78.
715

доопрацьований
Про внесення  змін до рішення міської  ради  від  20.05.2021 № 507  («Про  затвердження  земельної  ділянки  по
вул. Кримській (біля будинку № 1), право оренди на яку набувається на аукціоні»)

79. 713
доопрацьований

Про внесення змін до рішень міської ради   (8 пунктів)

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34462-713-20210930.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34084-pr_rish_713_06-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34385-pr_rish_715_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34116-pr_rish_715_08-09-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33345-601-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34410-pr_rish_755_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33989-pr_rish_701_31-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33986-pr_rish_698_31-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34413-pr_rish_758_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34353-723-20210921.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33993-pr_rish_705_31-08-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33985-pr_rish_697_31-08-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33560-617-20210804.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31286-pr_rish_244_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30662-pr_rish_67_28-01-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30662-pr_rish_67_28-01-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33565-622-20210804.pdf


Відмови

80.
326 Про відмову Дахну О.М. в наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066)

81.
362 Про відмову Гаєвському В.С. у наданні дозволу на відведення земельної ділянки на розі вулиці Приміської та

провулка Приміського (біля будинку № 1)

82. 430 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (4 пункти)

83. 754
Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Михайлівській, 55 (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:36:267:0009)

84. 753
Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (між земельними ділянками з кадастровим № 3510100000:02:009:0215 та  № 3510100000:02:009:0204)

85. 603 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок    (9 пунктів)
86. 677 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок    (6 пунктів)
87. РІЗНЕ

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33843-677-20210816.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33343-603-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34425-pr_rish_753_27-09-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34426-pr_rish_754_27-09-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32533-pr_rish_430_01-06-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33041-pr_rish_362_29-06-2021.pdf
https://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31804-pr_rish_326_07-04-2021.pdf

