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Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 20 вересня 2011 року № 970 «Про затвердження Переліку адміністративних 
послуг, які надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг м. 
Кіровограда» та затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаватимуться в 
Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда, в новій редакції, що 
додається. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням виконкому 
Кіровоградської міської ради  
від 27 березня 2012 року 
№ 217 

 
 

ПЕРЕЛІК  
адміністративних послуг, які надаватимуться в  

Центрі надання адміністративних послуг м. Кіровограда 
 

№ Код 
послуги 

Орган, що надає 
адміністративні 

послуги 

Назва послуги Отримувачі 
послуги 

1 2 3 4 5 
 

1. Виконавчі органи Кіровоградської міської ради 

1 1.1.1 Реєстраційна палата Державна реєстрація фізичної         
особи – підприємця 

Фізичні 
особи 

2 1.1.2  Державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну особу, які 
містяться в Єдиному державному 
реєстрі 

Юридичні 
особи 

3 1.1.3  Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця за її рішенням 

Фізичні 
особи 

4 1.1.4  Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті злиття, 
приєднання, поділу або перетворення 

Юридичні 
особи  

5 1.1.5  Надання відомостей з єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців (витяг, 
виписка, довідка) 

Фізичні 
особи та 
юридичні 
особи  

6 1.1.6  Державна реєстрація змін до 
відомостей про фізичну особу – 
підприємця, які містяться в Єдиному 
державному реєстрі 

Фізичні 
особи  

7 1.1.7  Державна реєстрація змін до 
установчих документів юридичної 
особи 

Юридичні 
особи 

8 1.1.8  Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті її 
ліквідації 

Юридичні 
особи  



9 1.1.9  

 

Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності фізичної 
особи-підприємця у разі її смерті 

Фізичні 
особи  

10 1.1.10  Державна реєстрація юридичної особи Юридичні 
особи  

11 1.2.1 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Надання будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

12 1.2.2  Надання викопіювання з топографічної 
зйомки міста                 М 1:500, М 
1:2000 або з генерального плану м. 
Кіровограда М 1:5000 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

13 1.2.3  Надання дозволу на переобладнання і 
перепланування жилого будинку 
(квартири) 

Фізичні  
особи 

14 1.2.4  Надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

15 1.2.5  Оформлення паспорта прив'язки 
тимчасової споруди 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

16 1.2.6  Оформлення права власності на 
об’єкти нерухомого майна 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

17 1.2.7  Присвоєння (уточнення) адрес 
будівлям і спорудам 

Фізичні  
особи 

18 1.2.8  Переведення житлових будинків 
(квартир) і приміщень у нежилі та 
нежилих приміщень (будівель) у жилі 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

19 1.2.9  Переоформлення дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

20 1.2.10  Підготовка проекту рішення про 
надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами або про відмову у 
його наданні 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

21 1.2.11  Встановлення пріоритету на місце 
розташування рекламного засобу 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

22 1.2.12  Продовження строку дії дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

23 1.2.13  Скасування дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами до закінчення 

Фізичні та 
юридичні 



строку його дії особи 

24 1.2.14  Підготовка відповіді про можливість 
розміщення тимчасової споруди 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

25 1.3.1 Управління 
земельних відносин 
та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища  

Дозвіл на експлуатацію об’єкта 
поводження з небезпечними відходами 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

26 1.3.2  Дозвіл на розроблення проекту 
відведення земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

27 1.3.3  Дозвіл на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки шляхом зміни цільового 
призначення 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

28 1.3.4  Рішення про зміну цільового 
призначення земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи  

29 1.3.5  Ордер на знесення зелених насаджень Фізичні та 
юридичні 
особи 

30 1.3.6  Оформлення договорів оренди землі: 
первинний, поновлення, внесення змін 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

31 1.3.7  Рішення про надання земельних 
ділянок державної та комунальної у 
користування 

Юридичні 
особи 

32 1.3.8  Рішення про передачу в оренду 
земельних ділянок 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

33 1.3.9  Рішення про поновлення (припинення) 
договору оренди земельних ділянок 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

34 1.3.10  Рішення про продаж земельних 
ділянок комунальної власності 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

35 1.3.11  Рішення про внесення  змін до рішення 
міської ради з земельних питань 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

36 1.3.12  Рішення про передачу у власність 
(оренду) земельної ділянки у разі 
набуття права на жилий будинок, 

Фізичні  
особи 



господарські будівлі, споруди, що 
розміщені на ній (присадибна ділянка) 

37 1.3.13  Рішення про надання земельних 
ділянок державної і комунальної 
власності у власність 

Фізичні  
особи 

38 1.3.14  Укладання договору купівлі-продажу 
земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

39 1.3.15  Укладення договору сервітуту  
земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

40 1.3.16  Акт обстеження земельних насаджень  Фізичні та 
юридичні 
особи 

41 1.3.17  Повідомлення про надходження 
зауважень та скарг від громадськості 
щодо викидів забруднюючи речовин в 
атмосферне повітря 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

42 1.4.1 Комісія з розгляду 
питань, пов’язаних 
з погодженням 
документації із 
землеустрою 

Висновок комісії з розгляду питань, 
пов’язаних з погодженням 
документації із землеустрою, про 
погодження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  

Фізичні та 
юридичні 
особи 

43 1.4.2 Комісія по 
визначенню збитків 
власників землі та 
землекористувачів, 
пов'язаних із 
вилученням землі 

Витяг з протоколу комісії по 
визначенню збитків власників земель 
та землекористувачів, пов'язаних із 
вилученням земельних ділянок 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

44 1.4.3 Комісія по розгляду 
земельних спорів  

Висновок комісії по розгляду 
земельних спорів 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

45 1.5.1 Відділ ведення 
обліку житла 

Взяття громадян на квартирний облік 
за місцем проживання та зняття з 
обліку 

Фізичні 
особи 

46 1.5.2  Внесення змін в облікову справу 
громадян, які перебувають на 
квартирному обліку при 
міськвиконкомі за місцем проживання 

Фізичні 
особи 



47 1.5.3  Надання довідки про перебування на 
квартирному обліку при 
міськвиконкомі за місцем проживання 

 

Фізичні 
особи 

 

48 1.5.4  Надання жилих приміщень 
громадянам, які перебувають на 
квартирному обліку за місцем 
проживання при міськвиконкомі (у 
порядку черговості при наявності 
вільних жилих приміщень) 

Фізичні 
особи 

 

49 1.5.5  Затвердження спільних рішень 
адміністрації та профспілкового 
комітету про надання жилих 
приміщень працівникам, які 
перебувають на обліку за місцем 
роботи 

Фізичні 
особи 

 

50 1.5.6  Затвердження спільних рішень 
адміністрацій та профспілкових 
комітетів про взяття громадян на 
квартирний облік за місцем роботи 

Фізичні 
особи 

 

51 1.6.1 Архівний відділ Надання копій та витягів з документів Фізичні та 
юридичні 
особи 

52 1.6.2  Видача довідок соціально-правового 
характеру, які надаються населенню та 
суб’єктам господарювання міста 
Кіровограда 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

53 1.7.1 Спеціалізована 
інспекція  

Видача ордерів на проведення 
земляних робіт 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

54 1.7.2  Довідка щодо підтримання належного 
санітарного стану прилеглої території 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

55 1.8.1 Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Видача витягів з протоколів засідань 
постійних комісій міської ради 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

56 1.8.2  Видача витягів з протоколів пленарних 
засідань міської ради 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

57 1.8.3  Надання копій рішень Кіровоградської 
міської ради 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

58 1.9.1 Загальний відділ 

 

Надання копій рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

Фізичні та 
юридичні 
особи 



особи 

59 1.9.2  Надання копій розпоряджень міського 
голови 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

60 1.10.1 Головне управління 
житлово-
комунального 
господарства  

Зняття приватизованого житла з 
балансу комунального підприємства 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

 

61 1.10.2  Проведення капітального ремонту 
власних житлових будинків і квартир 
осіб, що мають право на таку пільгу 

 

Фізичні 
особи 

62 1.10.3  Обстеження житла на предмет 
відповідності санітарним нормам та 
визнання придатним для проживання 

Фізичні 
особи 

 

63 1.11.1 КП «Управління 
будинками 
Кіровоградської 
міської ради» 

Надання дозволу на влаштування 
індивідуального (автономного) 
опалення 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

64 1.12.1 
Державні 
адміністратори 

Видача довідки з Реєстру документів 
дозвільного характеру 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

65 1.13.1 Управління по 
сприянню розвитку 
торгівлі та 
побутового 
обслуговування 
населення 

Видача карток обліку об’єкта та 
довідок про розміщення об’єкта  

Фізичні та 
юридичні 
особи 

 

2. Територіальні (місцеві) органи центральних органів виконавчої влади 

1 2.1.1 Управління 
Держкомзему у                       
м. Кіровограді 
Кіровоградської 
області 

Витяг із Поземельної книги 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

2 2.1.2 
 

Видача відомостей про межі земельної 
ділянки (виписка даних на межовий 
знак) 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

3 2.1.3 
 

Видача витягу з документації із 
землеустрою про вартість 
сільськогосподарських угідь 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

4 2.1.4 
 

Державна реєстрація земельної 
ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи 



особи 

5 2.1.5 

 

Державна реєстрація державного акта 
на право власності на земельну 
ділянку, державного акта на право 
постійного користування земельною 
ділянкою 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

6 2.1.6 

 

Державна реєстрація права власності 
на земельну ділянку в разі набуття її на 
підставі цивільно-правового договору 
щодо відчуження земельної ділянки 
або свідоцтва про право на спадщину 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

7 2.1.7 

 

Державна реєстрація договору оренди 
(суборенди) земельної ділянки (її 
частини) та відповідних змін до нього, 
договору про розірвання договору 
оренди (суборенди) земельної ділянки 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

8 2.1.8 

 

Державна реєстрація договору оренди 
земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення та 
відповідних змін до нього, договору 
про розірвання договору оренди 
земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення 

 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

9 2.1.9 

 

Державна реєстрація обмежень у 
використанні земельної ділянки, 
земельного сервітуту, емфітевзису і 
суперфіцію, їх зміни (припинення) 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

10 2.1.10 

 

Зміна державного акта на право 
власності на земельну ділянку або 
державного акта на право постійного 
користування земельною ділянкою у 
разі добровільного звернення громадян 
та юридичних осіб або видача 
державного акта на право власносіт на 
земельну ділянку або державного акта 
на право постійного користування 
земельною ділянкою замість 
втраченого (пошкодженого)  

Фізичні та 
юридичні 
особи 

11 2.1.11 
 

Видача витягу з технічної документації 
про нормативно грошову оцінку 
земельної ділянки  

Фізичні та 
юридичні 
особи 

12 2.1.12 

 

Видача довідки про кількісні 
характеристики земельної  ділянки, 
розподілення земель між власниками і 
користувачами (за даними форми 6-

Фізичні та 
юридичні 
особи 



зем) 

13 2.1.13 

 

Видача довідки про 1 кв. метр 
земельної ділянки та 1 гектар 
сільськогосподарських угідь, на які не 
оформлене право власності або 
користування 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

14 2.1.14 

 

Перевірка файла обміну даними про 
результати робіт із землеустрою в 
електронному вигляді (обмінного 
файла) 

Фізичні та 
юридичні 
особи 

15 2.1.15 
 

Погодження технічної документації із 
землеустрою  

Фізичні та 
юридичні 
особи 

 

3. Територіальні (місцеві) дозвільні органи центральних органів виконавчої влади 

1 3.1.1 Управління 
Держгірпром-
нагляду по 
Кіровоградській 
області 

Дозвіл на початок виконання робіт 
підвищеної небезпеки та початок  
експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 
 

2 3.2.1 
Державна інспекція 
з карантину рослин 
по Кіровоградській 
області 

Карантинний сертифікат 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

3 3.2.2 

 Фітосанітарний сертифікат 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

4 3.2.3 

 
Карантинний дозвіл (на імпорт або 
транзит) 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

5 3.3.1 

Управління 
Держтехноген-
безпеки у 
Кіровоградській 
області 
 

Дозвіл на початок роботи 
новостворених підприємств, введення 
в експлуатацію нових і 
реконструйованих виробничих, жилих 
об'єктів та об'єктів іншого 
призначення, впровадження нових 
технологій, передачу на виробництво 
зразків нових пожежонебезпечних 
машин, механізмів, устаткування та 
продукції, оренду будь-яких 
приміщень 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 



6 3.4.1 

Кіровоградський 
міський відділ  
управління 
Держтехноген-
безпеки України в 
Кіровоградській 
області 

Дозвіл на початок роботи 
новостворених підприємств, введення 
в експлуатацію нових і 
реконструйованих виробничих, жилих 
об'єктів та об'єктів іншого 
призначення, впровадження нових 
технологій, передачу на виробництво 
зразків нових пожежонебезпечних 
машин, механізмів, устаткування та 
продукції, оренду будь-яких 
приміщень 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

7 3.5.1 Державний заклад 
«Кіровоградська 
обласна санітарно-
епідеміологічна 
станція» МОЗ 
України 

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи діючих 
об’єктів (у тому числі військового та 
оборонного призначення)  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

8 3.5.2 

 

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи 
документації на розроблювальні 
техніку, технологію, устаткування, 
інструменти тощо 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

9 3.5.3 

 

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи на 
ввезення, реалізацію та використання  
сировини, продукції (вироби, 
обладнання, технологічні лінії тощо) 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

10 3.5.4 

 

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи на 
продукцію, напівфабрикати, речовини, 
матеріали та небезпечних факторів, 
використання, передача або збут яких 
може завдати шкоди здоров'ю людей 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

11 3.6.1 Державний заклад 
«Кіровоградська 
міська санітарно-
епідеміологічна 
станція» МОЗ 
України 

Експлуатаційний дозвіл оператором 
потужностей (об'єкта), щодо 
здійснюють в Україні діяльності з 
виробництва та/або обігу харчових 
продуктів, підконтрольних санітарній 
службі 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

12 3.6.2 

 

Висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи діючих 
об'єктів (у тому числі військового та 
оборонного призначення)    

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

13 3.7.1 Управління 
ветеринарної 
медицини у                     

Дозвіл на проведення заходів із 
залученням тварин 

Суб’єкти 
господар-
ської 



м. Кіровограді діяльності 

14 3.7.2 

 

Експлуатаційні дозволи для 
потужностей (об’єктів): з переробки 
неїстівних продуктів тваринного 
походження; з виробництва, 
змішування та приготування кормових 
добавок, преміксів і кормів  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

15 3.7.3 

 

Експлуатаційний дозвіл операторам 
потужностей (об’єктів), які займаються 
виробництвом харчових продуктів, 
підконтрольних ветеринарній службі 
та для агропродовольчих ринків  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

16 3.8.1 Головне управління 
Держкомзему у 
Кіровоградській 
області 

Дозвіл на зняття та перенесення 
ґрунтового покриву земельних ділянок 
на території м. Кіровограда  

 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

17 3.8.2 

 

Висновок державної експертизи 
землевпорядної документації щодо 
об'єктів, які підлягають обов'язковій 
державній експертизі 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

18 3.9.1 Державне 
управління охорони 
навколишнього 
природного 
середовища у 
Кіровоградській 
області 

Висновок державної екологічної 
експертизи  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

19 3.9.2 

 

Дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

20 3.9.3 

 

Дозвіл на розміщення відходів  Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

21 3.9.4 

 

Дозвіл на виробництво, зберігання, 
використання, захоронення, знищення 
та утилізацію отруйних речовин, у т.ч. 
продуктів біотехнологій та ін. 
біологічних агентів, а також на 
транзитне транспортування через 
територію України хімічних, 
біологічних, радіоактивних, ін. 
небезпечних для здоров’я видів 
сировини, корисних копалин, речовин 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 



та матеріалів (у т.ч. нафти і 
нафтопродуктів, природного газу 
тощо) будь-якими видами транспорту 
та продуктепроводам 

22 3.9.5 

 

Дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

23 3.9.6 

 

Погодження проектів лімітів на 
утворення та розміщення відходів  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

24 3.9.7 

 

Дозвіл на спеціальне водокористування 
у разі використання води водних 
об'єктів загальнодержавного значення  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

25 3.9.8 

 

Погодження зміни цільового 
призначення земельних лісових 
ділянок  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

26 3.9.9 

 

Дозвіл на використання територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

27 3.10.1 Інспекція 
Державного 
архітектурно-
будівельного 
контролю у 
Кіровоградській 
області 

Дозвіл на виконання будівельних робіт 
(для об’єктів, що належать до ІV і V 
категорій складності) 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

28 3.10.2  Реєстрація декларації про початок 
виконання підготовчих робіт 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

29 3.10.3  Реєстрація декларації про початок 
виконання будівельних робіт (для 
об’єктів, що належать до І-ІІІ категорій 
складності) 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

30 3.10.4  Реєстрація декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації (для об’єктів, 
що належать до І-ІІІ категорій 
складності) 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

31 3.10.5  Реєстрація декларації про готовність 
об’єкта до експлуатації (індивідуальні 

Суб’єкти 
господар-



(садибні) житлові будинки, садові, 
дачні будинки, господарські 
(присадибні) будівлі і споруди, 
прибудови до них, громадські будинки 
І та ІІ категорій складності, які 
збудовані без дозволу на виконання 
будівельних робіт до 31.12.2009 р.) 

ської 
діяльності 

32 3.10.6 

 

Сертифікат відповідності закінченого 
будівництвом будівництвом об'єкта 
проектній документації, державним 
будівельним нормам, стандартам і 
правилам (для будівель ІV,V категорій 
складності) 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

33 3.11.1 

Кіровоградське 
обласне управління 
водних ресурсів 

Дозвіл на будівельні, 
днопоглиблювальні роботи, 
видобування піску і гравію, 
прокладання кабелів, трубопроводів та 
інших комунікацій на землях водного 
фонду  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

34 3.11.2 

 

Дозвіл на спеціальне водокористування 
в разі використання води водних 
об’єктів місцевого значення  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

 3.11.3 

 

Погодження дозволу на спеціальне 
водокористування 

(Погодження клопотання 
водокористувачів з обґрунтуванням 
потреби у воді в разі використання 
поверхневих вод)  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

35 3.12.1 Кіровоградське 
обласне управління 
лісового та 
мисливського 
господарства 

Дозвіл на добування мисливських 
тварин (ліцензія, відстрільна картка)  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

36 3.12.2 

 

Спеціальний дозвіл на спеціальне 
використання лісових ресурсів 
(лісорубний квиток, ордер, лісовий 
квиток)  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

37 3.12.3 

 

Погодження зміни цільового 
призначення земельних лісових 
ділянок 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

38 3.13.1 Відділення ДАІ 
МГБ 
Кіровоградського 
МВ УМВС України 

Дозвіл на розміщення, будівництво 
споруд, об'єктів дорожнього сервісу, 
автозаправних станцій, прокладання 
інженерних мереж та виконання інших 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 



в Кіровоградській 
області  

робіт у межах смуги відведення 
автомобільних доріг   

діяльності 

39 3.13.2 

 

Погодження розміщення рекламоносіїв 
у межах смуги відведення 
автомобільних доріг  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

40 3.13.3 

 

Дозвіл на участь у дорожньому русі 
транспортних засобів, вагові або 
габаритні параметри яких 
перевищують нормативні 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

41 3.13.4 

 

Погодження дорожнього перевезення  
небезпечних вантажів (крім 
міжнародних перевезень дорогами, що 
входить до затверджених маршрутів 
руху)  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

42 3.13.5 

 

Погодження проектів щодо 
будівництва, реконструкції і ремонту 
автомобільних доріг, залізничних 
переїздів, комплексів дорожнього 
сервісу та інших споруд у межах смуги 
відведення автомобільних доріг або 
червоних ліній міських вулиць і доріг 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

43 3.14.1 
Управління ДАІ  

УМВС України в 
Кіровоградській 
області  

Дозвіл на розміщення, будівництво 
споруд, об'єктів дорожнього сервісу, 
автозаправних станцій, прокладання 
інженерних мереж та виконання інших 
робіт у межах смуги відведення 
автомобільних доріг  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

44 3.14.2 

 

Дозвіл на участь у дорожньому русі 
транспортних засобів, вагові або 
габаритні параметри яких 
перевищують нормативні 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

45 3.14.3 

 

Погодження дорожнього перевезення  
небезпечних вантажів (крім 
міжнародних перевезень дорогами, що 
входить до затверджених маршрутів 
руху)  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

46 3.14.4 

 

Погодження проектів щодо 
будівництва, реконструкції і ремонту 
автомобільних доріг, залізничних 
переїздів, комплексів дорожнього 
сервісу та інших споруд у межах смуги 
відведення автомобільних доріг або 
червоних ліній міських вулиць і доріг 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

47 3.15.1 Відділ охорони 
культурної 

Дозвіл на проведення робіт на 
пам'ятках місцевого значення (крім 

Суб’єкти 
господар-



спадщини 
Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації   

пам'яток археології), їх територіях та в 
зонах охорони, реєстрація дозволів на 
проведення археологічних розвідок, 
розкопок 

ської 
діяльності 

48 3.15.2 

 

Дозвіл на переміщення (перенесення) 
пам'яток місцевого значення 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

49 3.15.3 

 

Погодження відчуження або передачі 
пам'яток національного значення 
їхніми власниками чи уповноваженими 
ними органами іншим особам у 
володіння, користування або 
управління  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

50 3.15.4 

 

Погодження програм та проектів 
містобудівних, архітектурних і 
ландшафтних перетворень, 
будівельних, меліоративних, шляхових, 
земельних робіт,реалізація яких може 
позначитись на стані пам'яток 
місцевого значення, їх території і зон 
охорони   

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

51 3.16.1 Державна інспекція 
сільського 
господарства в 
Кіровоградській 
області 

Сертифікат якості зерна та продуктів 
його переробки  

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

52 3.17.1 Головне державне 
управління 
охорони, 
використання і 
відтворення водних 
живих ресурсів та 
регулювання 
рибальства у 
Кіровоградській 
області 

Погодження проведення 
гідромеліоративних робіт у місцях, де 
перебувають водоплавні птахи, хутрові 
звірі та промислового вилову риби в 
місцях де розводяться бобри і хохулі 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

53 3.17.2 

 

Акт технічного огляду суден, що не 
підлягають нагляду класифікаційного 
товариства 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

54 3.17.3 

 

Свідоцтво про відповідність компанії 
та суден вимогам Міжнародного 
кодексу з управління безпечною 
експлуатацією суден і попередженням 
забруднення 1993 року 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 



55 3.17.4 

 

Дозвіл на спеціальне використання 
біоресурсів у рибогосподарських 
водних об’єктах (їх частинах) 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

56 3.17.5 

 

Дозвіл на спеціальне використання 
біоресурсів за межами юрисдикції 
України 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

57 3.17.6 

 

Сертифікати на пересувні виставки, 
реекспорт та інтродукцію з моря 
зразків осетрових риб і виробленої з 
них продукції, які є об’єктами 
регулювання Конвенції про 
міжнародну торгівлю видами дикої 
фауни і флори, що перебувають під 
загрозою зникнення 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

58 3.17.7 

 

Підтвердження законності вилучення 
водних біоресурсів з середовища їх 
існування та переробки продуктів лову 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

59 3.17.8 

 

Дозвіл на імпорт в Україну водних 
біоресурсів, продуктів харчування та 
переробки з них за кількістю та 
видовим складом 

Суб’єкти 
господар-
ської 
діяльності 

 

4. Погодження на проведення земляних робіт 

1 4.1.1 Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю  
«Єлисаветград-ська 
транспортна 
кампанія» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

 

2 4.2.1 Комунальне 
підприємство 
«Кіровоградське 
водопровідно-
каналізаційне 
господарство 
Кіровоградської 
міської ради» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

 

3 4.3.1 Регіональний центр 
технічної 
експлуатації 
транспортної 
телекомунікацій-ної 
мережі № 8 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

 



4 4.4.1 ДП «Кіровоград-
тепло» ТОВ «ЦНТІ 
УНГА» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

5 4.5.1 ТЕЦ КП 
«Теплоенергетик» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

6 4.6.1 Кіровоградський 
міський район 
електричних мереж 
ВАТ 
«Кіровоградобл-
енерго» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

7 4.7.1 Комунальне 
підприємство 
«Трест зеленого 
господарства» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

8 4.8.1 Центр 
телекомунікацій-
них послуг 
Кіровоградської 
філії ВАТ 
«Укртелеком» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

9 4.9.1 Комунальне 
підприємство по 
утриманню шляхів 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

10 4.10.1 Центр технічного 
обслуговування та 
експлуатації  № 4 
ТОВ «Атраком» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

11 4.11.1 ТОВ «Вікторія-
Феліз» 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

12 4.12.1 Управління 
розвитку 
транспорту та 
зв’язку 
Кіровоградської 
міської ради 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 

13 4.13.1 Відділ ДАІ з 
обслуговування 
міста Кіровограда 
при УМВС України 
в Кіровоградській 
області 

Погодження Фізичні та 
юридичні 
особи 



14 4.14.1 
ВАТ  
“Кіровоградгаз” 

Погодження 
Фізичні та 
юридичні 
особи 

 

Начальник відділу дозвільних процедур -  

державний адміністратор        А. Шевченко  


