
 

У К Р А Ї Н А  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від 15 листопада 2017 року        № 15-р 

 

 

Про скликання десятої сесії  

Кіровоградської міської ради  

сьомого скликання 

  

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

самоврядування в Україні", відповідно до статті 19, 20 Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання: 

 

 1. Скликати десяту сесію Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

21 листопада 2017 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення  міської ради). 

 

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

десятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання (додається). 

 

 3. Управлінню апарату Кіровоградської міської ради, відділам по роботі із 

засобами масової інформації, інформаційного та комп'ютерного забезпечення 

міської ради інформувати депутатів, територіальну громаду міста через засоби 

масової інформації, офіційний сайт про скликання та проведення десятої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання. 

 

 

 

Міський голова        А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
Масло  24 03 14 
 



                           ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

десятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 

доповідача 

1.  
1181 

 

Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради  
(вивести та включити до складу депутата Маламена Г.С.) 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

2.  1163 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку зі зміною 

географічних назв 

Капітонов С.І., 
депутат міської ради 

3.  910 
(доопрацьований) 

Про зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття міською 

радою рішень із деяких питань 

Смірнов В.О., 
депутат міської ради 

4.   

Про результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на 

території м. Кропивницького (Кіровоградського району) протягом                        

9 місяців 2017 року 

Прокопчук Д.В., 
керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури 

5.   
Про забезпечення Кропивницькою ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській 

області надходжень коштів до міського бюджету за 10 місяців 2017 року 

Єфімович О.В., 
в.о. начальника Кропивницької ОДПІ  

ГУ ДФС у Кіровоградській області 

6.   

Про вжитті у 2017 році заходи щодо забезпечення охорони публічного 

(громадського) порядку та протидії злочинності нарядами Управління 

патрульної поліції в м. Кропивницькому та їх ефективність 

Цюцюра А.І., 
начальник управління патрульної поліції в 

м. Кропивницькому 

7.   
Про стан розслідування кримінальних проваджень щодо злочинів, 

скоєних на території м. Кропивницького протягом 10 місяців 2017 року 

Авдієнко Д.О., 
начальник Кропивницького відділу поліції 

ГУ НП в Кіровоградській області 

8.  1349 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» 

Бочкова Л.Т., 
начальник фінансового управління 

9.  1011/1 
(доопрацьований) 

Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради (від 29.03.2016 № 183 «Про затвердження Регламенту Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання») 

Смаглюк М.О., 
начальник юридичного управління 

10.  1034 

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                          

м. Кропивницького, які не підлягають приватизації 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної 

власності 



11.  1035 

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                          

м. Кропивницького, які підлягають приватизації 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної 

власності 

12.  1187 

Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових 

комплексів професійно-технічних навчальних закладів 

м.Кропивницького з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної 

власності 

13.  1342 
Про доручення на участь в управлінні багатоквартирними будинками Колюка О.С., 

начальник управління комунальної 

власності 

14.  1188 
Про передачу паливно-мастильних матеріалів Коваленко С.М., 

начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

15.  1208 
Про безоплатну передачу майна Коваленко С.М., 

начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

16.  1222 

Про передачу майна Управлінню патрульної поліції в                                  

м. Кропивницькому 

Шишко О.М., 
завідувач сектора з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

17.  1022 
(доопрацьований) 

Про затвердження Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2017-2018 роки 
Шишко О.М., 

завідувач сектора з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

18.  1138 
Про найменування провулків Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

19.  1183 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 10 листопада 2016 року № 600 ,,Про перейменування                           

вулиці Волошкової та найменування вулиці і провулків у садовому 

товаристві ,,Червона зірка” 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу культури і туризму 

20.  1172 
(доопрацьований) 

Про започаткування міських премій в галузі культури Назарець А.Ф., 
начальник відділу культури і туризму 

співдоповідач - 

Якунін С.В., 

начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

 



21.  1199 

Про затвердження Статуту комунального підприємства «РЕДАКЦІЯ 

ВІСНИКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА» у 

новій редакції 

Велика О.В., 
редактор вісника міської ради 

 «Вечірня газета» 

22.  1141 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської 

міської ради від 28.02.2006 № 1734 («Про затвердження Положення щодо 

порядку організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на 

території міста Кіровограда») 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

23.  1224 
Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім 

рухом вулицями міста Кропивницького 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

24.  1225 

Про надання згоди на безоплатну передачу з державної власності до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

світлофорних об'єктів 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

25.  1166 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 29 березня 2016 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки» 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

26.  1179 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 10 червня 2016 року № 309 ,,Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року” 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

27.  1180 
(доопрацьований) 

Про надання згоди на участь Кіровоградської міської ради у проектах 

Європейського Банку Реконструкції та Розвитку 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

28.  1346 
(доопрацьований) 

Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного 

проекту «Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і 

системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому» 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

29.  1189 
Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

30.  1205 
Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

31.  1171 
Про затвердження Положення про управління економіки 

Кіровоградської міської ради 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

32.  1206 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                   

від 15 березня 2017 року № 847 «Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 

2017 рік» (зі змінами) 

Вергун О.С., 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 



33.  1207 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 29 березня 

2016 року № 150 «Про створення комунального підприємства 

«Електротранс» Кіровоградської міської ради», затвердження Статуту та 

передачу матеріальних цінностей» 

Вергун О.С., 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

34.  1223 
Про призначення уповноваженої особи Дорохіна Л.В., 

начальник відділу сім’ї та молоді 

35.  1336 
Про передачу майна військовій частині А0680  Лєвашов В.В., 

завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 

36.  1167 

Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 846 

Владов Р.П., 
начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 

37.  108 
Про затвердження містобудівної документації «План червоних ліній 

магістральних вулиць міста Кропивницького» 

Мездрін В.М., 
начальник управління містобудування та 

архітектури 

38.  1335 

Про затвердження Програми виконання доручень виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради VІІ скликання на 2018–2020 роки та 

Положення про витрачання коштів міського бюджету, передбачених на 

фінансування цієї Програми 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

39.  1343 
Про затвердження Програми підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2018 рік 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 

40.  1227 
Про зняття з контролю окремих рішень Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

Масло Л.Я., 
начальник управління апарату 

 міської ради 

41.  1344 
Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів 

міської ради сьомого скликання на 2018 рік 

Масло Л.Я., 
начальник управління апарату 

 міської ради 

42.  1348 

Про делегування представників міста до Госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу 

 

Макарук О.О., 
начальник управління охорони здоров’я 

43.  1350 
Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького частини теплової мережі 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної 

власності 



44.  1351 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку 

культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу культури і туризму 

45.  1354 
Про найменування вулиць і провулків Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

46.  1352 
Про збільшення розміру статутного капіталу КП «УНІВЕРСАЛ 2005» та 

затвердження Статуту у новій редакції 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

47.  1356 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 

роки» 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

48.  1357 

Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

49.  1353 

Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 

роки» 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу фізичної культури  

та спорту 

50.  1358 
Про звіт щодо роботи галузі «Освіта» міста Кропивницького за           

2016-2017 роки 

Костенко Л.Д.,  
начальник управління освіти 

51.  1359 
Про ліквідацію Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

52.  1591 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від            23 

лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» 

Коваленко С.М., 
начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

53.  1595 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 

2017-2019 роки» 

Тихомовська Т.М., 
начальник служби у справах дітей 

54.  1596 
Про звільнення від сплати державного мита Тихомовська Т.М., 

начальник служби у справах дітей 



55.  1597 
Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу соціальної підтримки  

населення 

56.  1598 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції в східних областях України та 

членів їх сімей на 2017-2019 роки» 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки  

населення 

57.  1599 

Про внесення змін до рі шення Кіровоградської міської ради від 17 січня 

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на                               

2017-2019 роки» 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки  

населення 

58.  1600 
Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Вовк Ю.М., 

начальник відділу соціальної підтримки  

населення 

59.  
1601 

 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                              

від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки» 

Ксеніч В.М., 
начальник управління капітального 

будівництва 

60.  1186 
Про затвердження Положення про відзнаку міської ради та виконавчого 

комітету м. Кропивницького «За заслуги» І, ІІ ступенів 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу кадрової роботи 

61.  1347 

Про реорганізацію та внесення змін до рішень Кіровоградської міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993 («Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради», «Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263») 

Бондаренко А.В., 
керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради 

62.  1604 

Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового будинку по вул. 

Космонавта Попова, 16/17 (друга черга – 70 – квартирна секція «Б») 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

63.  1605 
Про надання згоди на розстрочку виконання рішень судів про стягнення 

заборгованості з ДП «Кіровоградтепло» ТОВ ЦНТІ УНГА 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної 

власності 

64.  1606 
Про створення Центру надання адміністративних послуг у форматі 

«Прозорий офіс» міста Кропивницького 

Шевченко А.О.,  
начальник управління адміністративних 



послуг 

 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

\ 

 

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

 

Приватний сектор (учасники АТО, дозволи) 

65.  1229 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок       

учасникам АТО (Романенко, 14 п.)  

66.  1360 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО   (Кривошея, 4 п.)  

67.  1361 
Про надання Моці А.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Нестерова (біля будинку по тупику Полтавському, 6-а) 

68.  1362 
Про надання дозволу Віцеховському А.А. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Нижній Прирічній (біля буд № 23) 

69.  1363 
Про надання дозволу Бондаренку С.Г. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)  

70.  1364 
Про надання дозволу Бірюкову О.В. на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:002:0201)  

Учасники АТО (передача) 

71.  1230 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО (Левченко 10 п.)  

72.  1365 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО  (Криворіг, 7 п.) 

73.  1366 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО  (Луценко, 12 п.)    

74.  1367 Про передачу Іщенку С.В. у власність земельної ділянки по вул. Батальйонній, 32 

75.  1368 Про передачу Сосні В.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Ковпака, 4 

76.  1369 Про передачу Красіну В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волонтерській, 11 

77.  1371 Про передачу Гур’янову Ф.І. у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му, 14  

78.  1372 Про передачу Римаренку О.В. у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му  

79.  1373 Про передачу Ходоровському В.Л. у власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 47  

80.  1374 Про передачу Грачу А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського (біля будинку № 42) 

81.  
1375 Про передачу Дітківському М.В. у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Степняка - 

Кравчинського  

82.  1376 Про передачу Чухарєву І.М. у власність земельної ділянки по вул. Салганні піски 



83.  1378 Про передачу Вороному А.О. безоплатно у власність земельної ділянки по  пров. Алтайському 

Приватний сектор (дозволи) 

84.  1231 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

(Наконечний, 21 п.)  

85.  1232 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

(Кузьменко, 5 п.)  

86.  1379 
Про надання Ткаченко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Суворова (біля буд. № 3)  

87.  1380 
Про надання Шовенку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Філатова (ліворуч через одну ділянку від ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0006) 

88.  
1381 Про надання Гавришу С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Філатова, 74  

89.  
1382 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

(Вовненко, 7 п.) 

90.  
1383 Про надання Мендрику Д.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Черкаській (між будинками № 32 та № 28)   

91.  
1384 Про надання Коломійцю Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ксенії Ерделі, 17   

92.  
1385 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

(Павленку, 3 п.) 

93.  
1386 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

міста (Цуркан, 8 п.) 

Приватний сектор (передача) 

94.  1233 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Довгаленко, 167 п)  

95.  1234 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам (Білий, 26 п.)  

96.  1235 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам (Толоченко, 36 п.)  

97.  1236 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам (Гаршанов, 10 п.)  

98.  1237 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Ципа, 4 п.)   

99.  1387 Про передачу Сулімі К.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Павла Рябкова (біля буд. № 3)  

100.  1388 Про передачу Гершкулу М.П. у власність земельної ділянки по вул. Карусельній, 21-б 

101.  1389 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Ігнатенко, 13 п.) 

102.  1390 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Чернов, 23 п.) 

103.  1391 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам (Чорна, 15 п.) 



104.  1392 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам (Кушнірова, 4 п.) 

105.  1393 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (Дегтярьова, 11 п.) 

106.  1394 Про передачу Бугленку В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яворницького, 6  

107.  1395 Про передачу Шестаковій Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській, 22  

108.  1396 Про передачу Попович Н.В. у власність земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 13 

109.  1397 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Олійник, 22 п.) 

110.  1398 Про передачу Тимків Н.Д. у власність земельної ділянки по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б) 

111.  1399 Про передачу Кагізовій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2  

112.  1400 Про передачу Бедзаю В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шкільній, 55  

113.  1401 Про передачу Костенку В.З. безоплатно у власність земельної ділянки по  вул. Курчатова, 11 

114.  1402 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (Левченко, 18 п.) 

115.  1403 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам  (Краузе, 11 п.) 

116.  1404 Про передачу Бебек Т.М. у власність земельної ділянки по вул. Верхній Биковській, 6  

117.  1405 Про передачу Проценку А.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1)  

Поділ (дозволи) 

118.  1238 
Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 

по м. Кропивницькому  (Вітряченко, 7 п.) 

119.  
1451 Про надання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Преображенській, 5  

120.  
1452 Про надання ПАТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 2 

121.  
1453 Про надання КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Садовій, 88  

Поділ земельної ділянки (затвердження) 

122.  1239 
Про затвердження Потимку В.В. технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  

вул. Космонавта Попова 

Індивідуальне садівництво (дозволи, вільні) 

123.  1240 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

для індивідуального садівництва  (Чуріков, 13 п.)  

124.  
1406 Про надання Шкрьобці В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. 3-го Вересня (біля будинку № 1-г)  

125.  
1407 Про надання Яровенку О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по тупику Кар’єрному (біля будинку № 14) 



 

Індивідуальне садівництво (передача, вільні) 

126.  1418 Про передачу Чуйку Р.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул.. Луганській (біля будинку № 2-в) 

Садівництво в садових товариствах (дозволи) 

127.  1241 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах  (Боришполь, 23 п.)        

128.  1242 
Про надання ГО «СТ «Дружба» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Лелеківському 2-у, 25 

129.  1051 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок для ведення 

садівництва (Штанько, 33 п.) 

130.  1052 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в садових 

товариствах  (Михайлишин, 11 п.) 

Садівництво в садових товариствах (передача) 

131.  1243 Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах  (Мучлер, 7 п.)      

132.  1244 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (Глєбова, 6 п.)    

133.  1058 Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах  (Тихоненко, 9 п.) 

134.  1059 Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах  (Бондар, 8 п.) 

Гаражі (дозволи) 

135.  1245 
Про надання Хлопенку В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40) 

136.  1246 
Про надання кооперативу № 4 «Автолюбитель» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кримській, 121 

137.  1247 
Про надання Немировському В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 23, корп. 3) (оренда) (учасник АТО, інвалід ІІ групи) 

138.  1248 
Про надання Чайці Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 28, корп. 1) (оренда) (дитина інвалід І групи) 

139.  1249 
Про надання Хлевіцькому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)  (оренда) (інвалід І групи) 

140.  1250 
Про надання Хмурі П.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а)  (інвалід ІІ групи) 

141.  1251 
Про надання Карповій О.В. та Федоровій М.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Поповича, 26-а  

142.  600 Про надання Гончар Н.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 



вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73) (інвалід дитинства І групи) 

143.  1252 
Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дворцовій (біля будинку № 31) 

144.  1253 
Про надання Булаві В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Єгорова, 13-б 

145.  1254 
Про надання Гутник Т.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Єгорова, 13-г 

146.  
1421 Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 27) 

147.  
1423 Про надання Матвеєнку І.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля буд. № 18) 

148.  
1425 Про надання Нікітіну В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні) 

149.  
1426 Про надання Нікітіній Т.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні) 

150.  
1427 Про надання Розливану В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Андріївській  

151.  
1434 Про надання Мамченку А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 22, корп.1) 

152.  
1435 Про надання Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кропивницького (напроти  житлового будинку № 14) 

153.  
599 Про надання Мартиновій І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4) 

154.  
1594 Про надання Довбні В.С. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Арсенія Тарковського (у дворі будинку № 55/77) 

155.  
1593 Про надання Скоку С.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                    

по вул. Гагаріна (біля будинку № 12) 

156.  
1602 Про надання Нечипоренку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12) 

Гаражі (передача) 

157.  1255 Про передачу Котенку Я.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а           

158.  644 Про передачу Єрофеєву В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Тараса Карпи (біля будинку № 58) (інвалід ІІ групи) 

159.  1256 Про передачу Борисенкову В.І. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 2)  



160.  1436 Про передачу Профатилу О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а)  

161.  1437 Про передачу Поліщуку Р.В. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12) 

162.  1438 Про передачу Гарасимяку П.М. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12) 

163.  1439 Про передачу Кірілову Я.О. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13) 

164.  1440 Про передачу Татарченку В.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 122 

165.  1441 Про передачу Сибірцеву В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а 

166.   1443 Про передачу Медведєву О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку № 28, корп. 5) 

167.  1444 Про передачу Медведєву Ю.П. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)  

168.  1445 Про передачу Дзінзюрі І.М. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)  

169.  1446 Про передачу Кірічкову В.І. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)  

170.  1447 Про передачу Вітюк Л.Є. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)  

171.  1448 Про передачу Рудику О.П. в оренду земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20) 

172.  
1449 Про передачу Бєлявському В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а       

товариство автолюбителів «Дружба», ділянка № 491 

173.  
1450 Про передачу Супруненко В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а 

товариство автолюбителів «Дружба», ділянка № 453 

174.  626 Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-в 

175.  1603 Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)  

Оренда (дозволи) 

176.  1257 
Про надання Кушніруку В.Л. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Руслана Слободянюка, 186  

177.  1258 
Про надання ТОВ «ВЕРДАТ-ІНВЕСТ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв України, 12-б 

178.  1259 
Про надання ФОП Ахмедовій І.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 62-а  

179.  1260 
Про надання ТОВ «Агропромислова компанія «Агрокомплекс А» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному, 4-а  

180.  1261 
Про надання Рудник Н.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 25-б (літ.-Акр)  

181.  1262 
Про надання Рудник Н.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 25-б (літ.-В) 

182.  1263 
Про надання Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. дозволу на розроблення технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Лінія 5-а,  



 

183.  1264 
Про надання ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 2-а  

184.  1265 
Про надання Караушу Ю.А. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кропивницького, 107  

185.  1266 
Про надання Овдію І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глинки, 60-а 

186.  1267 
Про надання Кадигробу М.Д. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Яновського, 112-в  

187.  1268 
Про надання ТОВ «СКАРБНИЦЯ ЗДОРОВ’Я» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 6  

188.  1270 
Про надання ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Лавандовій, 27 

189.  
1454 Про надання ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Героїв України, 31-а 

190.  
1456 Про надання Дзьомі С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 213-б  

191.  
1457 Про надання Романюку Р.О., Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Родниковій, 90-а  

192.  
1592 Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г 

Оренда (передача) 

193.  1272 Про передачу Буряковій Н.О. в оренду земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 32 

194.  1273 Про передачу ТОВ «СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ» в оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-а 

195.  1274 Про передачу Стегару І.М. та Карбівничому С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Глинки, 6-а  

196.  1275 Про перехід права оренди земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26) 

197.  1276 
Про передачу ПрАТ «Кіровоградське видавництво» КП ДАК «Укрвидавполіграфія» в оренду земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 2  

198.  1277 Про передачу ТОВ фірмі «КУРТАЖ» в оренду земельної ділянки по вул. Севастопольській, 9-б  

199.  1278 
Про передачу КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОЮЗ 

ЮРИСТІВ УКРАЇНИ» в оренду земельної ділянки по вул. Єгорова, 18 

200.  1279 Про передачу ТОВ «Агро-Трейд» в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 73-а  

201.  1280 Про передачу Ляшенко О.А. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-и  



202.  1281 Про передачу Александрову В.Є. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 5  

203.  1282 Про передачу ТОВ «ДОМІНІОН-КІРОВОГРАД» в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 8  

204.  1283 Про передачу ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» в оренду земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 208  
205.  1461 Про передачу ТОВ «БРСМ-ГРУП» в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 69-а  

206.  1462 Про передачу ТОВ «БРСМ-ГРУП» в оренду земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 1-б  

207.  1463 Про передачу Щуці С.І. в оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 38/33 

208.  1465 Про передачу Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 21-а  

209.  1467 Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 28-г 

210.  1468 Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 8-а  

211.  1469 Про передачу ФОП Тишковець Н.І. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 3  

212.  1470 Про передачу ПП «ОНЛАЙН-БУД-КІРОВОГРАД» в оренду земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 213-г  

213.  1471 Про передачу ТОВ «ЛАЙК ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 12  

214.  1472 Про передачу ТОВ «ЄРА-ІНВЕСТ» в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-д  

215.  1473 Про передачу ТОВ «КОРСО ТАУН» в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 15 

216.  1474 Про передачу ТОВ «КОРСО ТАУН» в оренду земельної ділянки по вул. Кропивницького, 187 

217.  1475 Про передачу ТОВ «ТД «Агроальянс» в оренду земельної ділянки по просп. Інженерів, 1  

218.  1476 Про передачу Нетесі Л.І. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 8  

219.  1477 Про передачу Сакалошу М.О. в оренду земельної ділянки по вул. Мурманській, 25-б 

220.  1478 Про передачу Дікусару М.С. в оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-в 

Оренда (поновлення) 
221.  1284 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому (Гордієнко, 26 п.)     

222.  872 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому    (Загребельний, 10 п.)     

223.  1480 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому (Конопльова, 15 п.) 

224.  1488 Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договорів оренди земельних ділянок   (6 п.) 

225.  1489 Про поновлення ТОВ ВКФ «КРЕЗ» договору оренди земельної ділянки по вул. Родниковій  

Оренда (припинення) 

226.   
1491 Про припинення Національному банку України права постійного користування земельною ділянкою                 

по вул Віктора Чміленка  

227.  1494 Про припинення Желудченку С.М. права користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній (біля буд. № 27) 

Постійне користування (дозволи) 

228.  1288 

Про надання Релігійній організації «Релігійна громада Апостола Якова, брата Господнього Української 

Православної Церкви Київського Патріархату м. Кропивницький» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у сквері «Слави» 



 

229.  1289 
Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Покровській, 50-н 

230.  1290 
Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-н  

231.  1291 
Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-р  

232.  1292 
Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2-б 

233.  1293 
Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля заводу «Сегмент»)  

234.  1294 

Про надання ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» в 

особі Кіровоградської філії дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, 172-в  

235.  
1495 Про надання ДП «Компаніївське лісове господарство» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в межах м. Кропивницького 

236.  
1496 Про надання КЗ «ЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 м. Кіровограда дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 71/24  

237.  
1498 Про надання Управлінню поліції охорони в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Габдрахманова, 1 

Постійне користування (передача) 

238.  1296 
Про передачу Обласному об’єднанню церков Євангельських християн-баптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської 

області у постійне користування земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка, 166-а  

239.  1499 Про передачу ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в постійне користування земельної ділянки по вул. Варшавській, 2 (біля будинку № 28)  

240.  
1500 Про надання Кіровоградській обласній організації Національної спілки художників України дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а  

241.  
1501 Про передачу Кіровоградському художньому музею в постійне користування земельної ділянки по                       

вул. Великій Перспективній, 60  

242.  
1502 Про передачу підприємству об’єднання громадян «Обласний центр ранньої соціальної реабілітації дітей-

інвалідів» «Кіровоградської обласної організації інвалідів» земельної ділянки по просп. Університетському, 6  

243.  
1503 Про передачу обласному комунальному навчально-курсовому комбінату «Аграрник» земельних ділянок по 

вул. Юрія Коваленка, 1  

244.  1504 Про передачу ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 



ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ» земельних ділянок по вул. Пушкіна, 40/9 та вул. Тобілевича, 24  

Аукціони (дозволи) 

245.  746 Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні  

246.  1297 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля овочевого ринку), право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

247.  1298 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Мурманській, 31-а, право власності на яку набувається                  

на аукціоні 

248.  1301 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС «БРСМ»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні  

249.  1100 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Тараса Карпи (біля будинку № 105/46), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

250.  1516 Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, право власності на яку набувається на аукціоні 

251.  
948 Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди                 

на яку набувається на аукціоні 

Аукціони (затвердження) 

252.  1302 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Комарова (біля будинку № 8) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

253.  1303 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Пацаєва (біля магазину «Анталія») та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

254.  1304 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Гоголя, 95/46 та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

255.  

1545 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Героїв України (біля магазину «Копілка») та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

256.  

1546 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 36) та включення до Переліку  

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (0,0180 га) 

257.  

1547 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 36) та включення до Переліку  

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом (0,0027 га) 



 

258.  

1548 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 26) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом ) 

Продаж 

259.  1305 Про продаж Денисовій Л.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Михайлівській, 35 

260.  1311 Про продаж Руденку С.П. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Шевченка, 27 

Зміна цільового призначення (дозволи) 

261.  1312 
Про надання Маринчаку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Преображенській (між будинками № 35 та № 37) 

262.  1313 
Про надання Кучмі М.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(шляхом зміни цільового призначення) по вул. Генерала Жадова (біля хлібного кіоску)  

Зміна цільового призначення (затвердження) 

263.  1314 Про зміну Вовкодав Н.М. цільового призначення земельної ділянки по пров. Госпітальному 3-у, 4  

264.  1315 
Про зміну цільового призначення земельної ділянки Харченко К.Ф. по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) 

(біля будинку № 24) 

265.  1316 Про зміну ПП «ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС» цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській, 1  

266.  1568 Про зміну Гай-Воронському Д.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка, 113  

267.  1575 Про зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29  

268.  1576 
Про зміну ПП «ЛАЙТНІНГ-КІР» цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській (між 

будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)  

269.  1579 Про зміну Мачак О.Ю. цільового призначення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 165-б  

Відмови 

270.  1317 Про відмову у відведенні земельних ділянок у власність (Ковальов, 69 п.) 

  Інші 

271.  1318 
Про надання управлінню комунальної власності Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Руднєва, 2-а 

Внесення змін 

272.  1319 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 № 4605 («Про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок по м. Кіровограду») 

273.  1320 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради  (3 п.)  

274.  1321 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради  (2 п.)  

275.  1322 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10.11.2016 № 652  



276.  1323 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 337  

277.  1324 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.  01.2017 № 804  

278.  1325 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради (2 п.) 

279.  1326 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 22.09.2015 № 4552  

280.  1327 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 265  

281.  1328 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.01.2017 № 767  

282.  1329 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.11.2013 № 2530  

283.  1330 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради (2 п.) 

284.  1331 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 933  

285.  1332 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 284  

286.  1333 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 893  

287.  1334 Про внесення змін до договору оренди землі від 12.12.2013 № 46  

288.  1584 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 948  

289.  1586 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради) (від 11.07.2017 № 1035, від 04.06.2015 № 4140) 

290.  1587 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27.03.2014  № 2967 

291.  1588 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.06.2011  № 692  

292.  1589 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 02.09.2010 № 3739  

293.  1590 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради (2 п.) 

294.   РІЗНЕ 

 


