
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 27 листопада 2018 року           № 2008 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного тринадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського голови              

Райковича А.П., секретаря міської ради Табалова А.О., погоджувальної ради 

представників депутатських фракцій і груп та голів постійних комісій             

від 26.11.2018, депутатів міської ради Волкова І.В., Краснокутського О.В., 

Зайченка В.В., Линченка М.Д., Волкожі Т.П., Міська рада                           

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного тринадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого рішенням міської 

ради від 06 листопада 2018 року № 1926 ,,Про затвердження порядку денного 

тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”,              

а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

тринадцятої сесії (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються). 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 
Каменська  24 15 37 



 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Рішення Міської ради міста Кропивницького 

             27 листопада 2018 року 

№ 2008 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

тринадцятої сесії  (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1.  Про інформацію начальника Кропивницького відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області про результати протидії 

злочинності та охорони публічного порядку на 

території м. Кропивницького за 11 місяців 2018 року 

 

Кропивницький відділ 

поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській 

області 

Авдієнко Д.О., 
начальник Кропивницького 

відділу поліції Головного 

управління Національної 

поліції в Кіровоградській 

області 

2.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про 

міський бюджет на 2018 рік» 
2314 

Фінансове управління 
(за пропозицією 

депутата 

Волкова І.В.) 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

3.  Про інформацію начальника управління 

містобудування та архітектури – головного архітектора 

міста стосовно культурної спадщини в місті 

Кропивницькому 
 

Управління 

містобудування та 

архітектури 
(за пропозицією 

депутата 

Табалова А.О.) 

Мездрін В.М., 
начальник управління – 

головний архітектор міста 
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4.  Про внесення змін до рішення 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 міста 

Кропивницького на 2016 – 2018 роки» 

2325 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Ксеніч В.М.,  
начальник управління 

5.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 -                  

2021 роки» 

2367 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

6.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки» 

2368 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 
2369 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

8.  Про передачу Драному О.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Курінному  (учасник АТО) 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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9.  Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання 
2324 

Управління апарату 

міської ради  
 (за пропозицією 

депутата  

Линченка М.Д.) 

Линченко М.Д., 
депутат міської ради 

10.  Про надання Лірніку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:46:406:0058)  
(учасник АТО) 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Волкожі Т.П.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

11.  Про передачу майна військовій частині А0680 
2294 

Сектор з мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

12.  Про надання Ількевичу А.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Богдана Хмельницього (біля будинку 

№ 233) 

2115 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

13.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО   (3 пункти) 

2342 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

14.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО   (7 пунктів) 

2343 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

15.  Про передачу Вороному А.О. у власність земельної 

ділянки по пров. Алтайському 

1378 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

16.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО   (10 пунктів) 

2043 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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17.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО   (7 пунктів) 

2116 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

18.  Про передачу Снєсарю В.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Дорошенка (біля будинку № 9) 
2117 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

19.  Про передачу Маковею П.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Гвардійській, 19 

2344 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

20.  Про надання Степаненку П.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової  

2121 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

21.  Про надання Усатюк О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Луганській, 4-а 

2123 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

22.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам  (8 унктів) 
2124 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

23.  Про передачу Андрєєву К.Є. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Кабардинському, 10 

2045 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

24.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (17 пунктів) 

2046 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

25.  Про передачу Кожановій О.А. у спільну часткову 

власність земельної ділянки по вул. Рязанській, 15 

2125 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

26.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (21 пункт) 

2126 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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27.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (25 пунктів) 

2127 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

28.  Про передачу Аширбековій В.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24 

2129 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

29.  Про передачу Шовенку І.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Філатова (ліворуч через 

одну ділянку від ділянки з кадастровим                               

№ 3510100000:05:056:0068) 

2130 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

30.  Про передачу Мунтянову С.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка, 51 

2131 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

31.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (38 пунктів) 

2132 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

32.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (12 пунктів) 

2133 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

33.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (47 пунктів) 

2134 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

34.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (7 пунктів) 

2135 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

35.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (23 пункти) 

2136 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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36.  Про передачу Шаповалу Ю.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (між 

будинками № 2-з та № 2) 

2137 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

37.  Про надання Вовк А.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Козацькій 

1717 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

38.  Про надання Босонченко Н.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Херсонській, 54 

1924 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

39.  Про надання Поповіченко О.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 15) 

1925 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

40.  Про надання Гладкому О.В. та Гладкій Є.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького (біля 

будинку № 245) 

1926 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

41.  Про надання Маєвській В.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 12) 

2138 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

42.  Про надання Осєтрову В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Південному (біля будинку № 10) 

2139 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

43.  Про надання Довбні В.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Симона Петлюри (біля будинку № 9-а) 

2142 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

44.  Про надання Дуднику І.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Віктора Домонтовича, 6 

2144 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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45.  Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 29) 

2345 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

46.  Про передачу Тарасову О.Д. у власність земельної 

ділянки по вул. Тарана, 9 

2145 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

47.  Про передачу Покрамовичу В.Р. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 

земельної ділянки з кад. № 1510100000:46:368:0083) 

2146 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

48.  Про передачу Москальцю В.С. у власність земельної 

ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 14) 

2147 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

49.  Про передачу Хорзеєву О.О. у власність земельної 

ділянки по вул. Куроп’ятникова 

2148 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

50.  Про передачу Марусу І.М. у власність земельної 

ділянки по тупику Прирічному (біля будинку № 1) 

2149 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

51.  Про передачу Яровенко Ю.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в) 

2150 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

52.  Про передачу Качану Ю.М. у власність земельної 

ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10) 

2151 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

53.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (13 пунктів) 

1928 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

54.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (11 пунктів) 

1929 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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55.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (4 пункти) 

2140 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

56.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (10 пунктів) 

2141 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

57.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (8 пунктів) 

1930 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

58.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (7 пунктів) 

2152 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

59.  Про надання Плоховій Н.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку 22, 

корпус 2) 

1728 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

60.  Про надання Тарасову В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по бульвару Студентському, 10 

1729 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

61.  Про надання Тараненко Т.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волкова (біля тролейбусного парку) 

1932 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

62.  Про надання Захарченку О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20) 
(ліквідатор аварії на Чорнобильській АС) 

1936 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

63.  Про надання Власовій С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 60-а) 

1939 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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64.  Про надання Шарандак Н.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13 

1944 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

65.  Про надання Негруц Г.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 41) 

1948 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

66.  Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки з 

кадастровий № 31510100000:37:316:0155) 

2047 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

67.  Про надання Автомоновій К.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 159) 

2154 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

68.  Про надання Цирульнику М.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. 20 років міліції (гаражний  кооператив 

«Гірник») 

2155 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

69.  Про надання Бродському О.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 6-б 

2156 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

70.  Про надання Добровольському О.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Можайського (біля будинку 

№ 6) 

2157 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

71.  Про надання Душкіній Л.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 13) 

2159 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

72.  Про надання Синиці П.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля будинку № 12-а) 

2160 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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73.  Про надання Брезгалову Л.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі                     

ПАТ «Радій») 

2161 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

74.  Про надання Духовній Ю.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку 

№ 16/9) 

2164 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

75.  Про надання Колосу О.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 32) 

2165 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

76.  Про надання Соповій Т.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі 

будинку № 22/5)   (інвалід ІІІ гр. по зору) 

2166 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

77.  Про надання Замедянській Н.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку        

№ 26/50)  

2167 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

78.  Про надання Барсегян А.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцова (у дворі будинку № 16/7) 

2170 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

79.  Про надання Яцуну Л.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пожарського (біля будинку № 7) 

2172 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

80.  Про надання Волохову О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1) 

2173 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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81.  Про надання Яблуновському А.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

теплопункту) 

2346 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

82.  Про надання Смірнову С.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)   
(ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС) 

2347 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

83.  Про надання Мамедову Р.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп. 1) 

2348 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

84.  Про передачу Сіговій Н.С. та Педченко Т.А. у власність 

земельної ділянки по пров. Декабристів (біля будинку № 3) 
1953 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

85.  Про передачу Мартиновій І.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між будинками 

№ 16/3 та № 12/4) 

2177 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

86.  Про передачу Матвеєнку І.А. у власність земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18) 

2178 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

87.  Про передачу Гордовому І.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля 

будинку № 63) 

2182 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

88.  Про передачу Гордовій С.Г. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля 

будинку № 63) 

2183 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

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

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського             

(у дворі житлового будинку № 55/77) 

2184 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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90.  Про передачу Баланюку М.Г. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля 

будинку № 32) 

2185 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

91.  Про передачу Луньовій Ю.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 11/3)   (син інвалід дитинства) 

2186 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

92.  Про передачу громадянам безоплатно у власність 

земельних ділянок по просп. Перемоги (біля стадіону 

школи № 20)   (7 пунктів) 

2187 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

93.  Про передачу кооперативу власників гаражів «ВІРАЖ» 

безоплатно у власність земельної ділянки по шосе 

Олександрійському 

2189 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

94.  Про передачу Константинову Б.П. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Академіка 

Корольова, 24-а 

2190 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

95.  Про передачу Нікітіну В.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля 

котельні) 

2191 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

96.  Про передачу Нікітіній Т.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля 

котельні) 

2192 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

97.  Про передачу Германову Є.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка, 5-д 

2193 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

98.  Про передачу Іванині І.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 81) 
2364 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

99.  Про передачу Салову В.М. у власність земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 2-а 

1733 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 



 13 

100.  Про передачу Тирличу О.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону 

школи № 20) 

2365 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

101.  Про передачу Притулі К. М. у власність земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14) 615 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

102.  Про передачу Фокіній Л.О. у власність земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинків   

№ 10 та № 12) 

2366 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

103.  Про надання ТОВ «СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-а 

1273 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

104.  Про надання ТОВ «Джерельний» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва, 14, 

корп. 1 

1460 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

105.  Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Василя Нікітіна, 17-г 

1742 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

106.  Про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Леваневського, 2-г 

1960 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

107.  Про надання ТОВ «Кіровоградська нафтова група» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Михайлівська, 39 

2050 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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108.  Про надання Соколану С.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Нейгауза, 24 

1750 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

109.  Про надання ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13 

2195 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

110.  Про надання ТОВ «СФ ТРЕЙД» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кавалерійській, 

19/26 

2201 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

111.  Про надання Петушинському А.А. та Петушинській 

І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 

4-а 

2202 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

112.  Про надання ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Миру, 8 

2203 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

113.  Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Юрія Липи, 2-а 

2204 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

114.  Про надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Січовій 

2205 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

115.  Про надання Богдану А.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 121-а 

2206 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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116.  Про надання Новікову М.Є. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва, 13 

2207 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

117.  Про надання ПП «СТ-СЕРВІС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 6-а 

2209 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

118.  Про надання ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 13-а 

2210 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

119.  Про надання Дударенко З.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Козацькому, 36 

2349 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

120.  Про надання ТОВ «Ритуал-Кіровоград» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а 

2350 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

121.  Про надання Цицаковській С.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б 

863 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

122.  Про надання ТОВ «ВЛАДЕН-В.Р.» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Варшавській, 98 

2372 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

123.  Про надання Табаловій В.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Великій Перспективній, 

76/80 

2373 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

124.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградське видавництво» 

КПДАК «Укрвидавполіграфія» в оренду земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 2 

1276 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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125.  Про передачу ФОП Єгоян О.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 6 

1756 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

126.  Про передачу Розгачову Я.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Дворцовій, 33/38 

2211 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

127.  Про передачу Барбуну О.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Байкальській, 107-а 

2212 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

128.  Про передачу ТОВ «Ріал-Істейт» в оренду земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г 

2213 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

129.  Про передачу ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» в оренду 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 60  

2214 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

130.  Про передачу ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Преображенська, 109 

2215 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

131.  Про передачу Дзьомі С.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, 213-б  

2216 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

132.  Про передачу Воронцовій О.С. в оренду земельної 

ділянки по вул. Поповича, 1-к  

2217 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

133.  Про передачу ТОВ «ЛАДОК ПЛЮС» в оренду 

земельної ділянки по вул. Ельворті, 5  

2219 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

134.  Про передачу Очеретнюку В.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 29 

2351 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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135.  Про передачу ПП «ВОДОЛІЙ-ЦС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 31-л 

Зупинено 

розпорядженням 

міського голови 

від 10.09.2018 

 № 20-р 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

136.  Про внесення змін до рішення міської ради                        

від 06 вересня 2018 року № 2149 «Про передачу                 

ПП «ВОДОЛІЙ-ЦС» в оренду земельної ділянки по 

вул. Вокзальній, 31-л» 

 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

(за пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

137.  Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Авіаційній, 72/43 

2352 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

138.  Про передачу Романюку Р.О., Маклакову О.М. та 

Корнійчуку О.А. в оренду земельної ділянки по                       

вул. Родниковій, 90-а 

2353 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

139.  Про передачу Черевку С.М. в оренду земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, 162 

2354 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

140.  Про поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 25)  
2220 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

141.  Про поновлення Дзюбак Н.А. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-г 

2221 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

142.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по м. Кропивницькому  (12 пунктів) 

2222 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

143.  Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 40 

2225 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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144.  Про припинення Замші Н.М. права користування 

земельною ділянкою по пров. Гайдамацькому, 8 

2226 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

145.  Про припинення ФОП Вітряченку Л.Б. права 

користування земельною ділянкою по вул. Волкова 

(біля будинку № 10, корпус 1) 

2229 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

146.  Про припинення Єременко Л.В. та Ковальовій Л.В. 

права користування земельною ділянкою по                          

вул. Херсонській, 115/6 

2230 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

147.  Про надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по                              

вул. Полтавській, 22-б 

2233 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

148.  Про передачу ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» в 

постійне користування земельних ділянок по вул. Лесі 

Українки, 62-н та вул. Мінській, 114-а 

2355 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

149.  Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права 

користування земельною ділянкою по вул. Олега 

Ольжича, 44 

2371 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

150.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля земельної ділянки з кадастровим                                       

№ 3510100000:41:342:0014), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2266 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

151.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (напроти магазину «АТБ-маркет»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні 

 

2356 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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152.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Тараса Карпи (біля будинку  

№ 105/46) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

2062 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

153.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

2357 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

154.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка, 2-а 

1559 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

155.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва,     

31-а 

1985 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

156.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                           

вул. Автолюбителів, 1 

2285 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

157.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                               

вул. Андріївській, 16-а 

2286 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

158.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Соборній, 

27-в 

662 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

159.  Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по  

вул. Космонавта Попова, 15-в  

2287 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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160.  Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                                    

вул. Добровольського, 22-в  

2288 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

161.  Про продаж Денисовій Л.А. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                          

вул. Михайлівській, 35 

1305 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

162.  Про продаж Фундовній Л.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Садовій, 

81-а 

2358 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

163.  Про зміну Паламарчук О.В. цільового призначення 

земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

1575 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

164.  Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 9/2) 

1577 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

165.  Про зміну Близнюку М.Г. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Мінській, 78 

1992 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

166.  Про зміну Мдзінарашвілі Д.Г. та Мдзінарашвілі Д.К. 

цільового призначення земельної ділянки по                    

пров. Курінному 

1993 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

167.  Про зміну Усанову В.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля                  

будинку  № 1) 

2262 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

168.  Про зміну Машковській Т.М. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля                      

будинку  № 1) 

2263 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

169.  Про зміну Кучмі М.П. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля хлібного кіоска) 

2264 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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170.  Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Ельворті, 2-в  (розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії) 

2359 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

171.  Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Ельворті, 2-в   (розміщення 

музейних закладів) 

2360 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

172.  Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Євгена Чикаленка, 1 

2361 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

173.  Про зміну Андрєєвій Ю.С. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля 

будинку № 1-а) 

2362 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

174.  Про надання ДП «Ремонтний завод радіотехнічного 

обладнання» дозволу на проведення інвентаризації 

земель по вул. Добровольського, 2 

2363 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

175.  Про надання Кіровоградському обласному 

краєзнавчому музею дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Кропивницького, 

172/42 та вул. Кропивницького, 174 

2256 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

176.  Про затвердження ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на площі 

Дружби народів, 2  

2258 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

177.  Про надання Кіровоградському кооперативному коледжу 

економіки і права ім. М.П. Сая дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 4  

2259 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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178.  Про затвердження Вітряченку Л.Б. технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 18  

2260 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

179.  Про внесення змін до рішень міської ради   (15 пунктів) 

2290 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

180.  РІЗНЕ    

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 


