
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 
від 26 червня 2020 року         № 34-р 

 

 

Про скликання двадцять другої сесії 

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

  

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

самоврядування в Україні», відповідно до статей 19, 20 Регламенту Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами): 

 

 1. Скликати двадцять другу сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 09 липня 2020 року о 10 годині в кімнаті № 305 

(приміщення міської ради). 

 

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

двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(додається). 

 

3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення двадцять другої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання з розміщенням такої інформації                   

в засобах масової інформації, на веб-сайті міської ради та забезпечити 

технічний супровід проведення засідання міської ради електронною системою 

голосування «Рада-В». 

 

 4. Директору комунального підприємства «Управління будинками 

Міської ради міста Кропивницького» забезпечити дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення засідання                  

міської ради. 

 

 5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Міської ради міста 

Кропивницького повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати 

в засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска. 
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 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради А.Табалова. 

 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  35 83 93 



                            ПРОЄКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

                

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проєкту 

рішення 

Назва питання 
Ім’я та прізвище,  

посада доповідача 

1.  4134 

Про звільнення у 2020 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» 

Міської ради міста Кропивницького» від сплати адміністративного збору, 

який зараховується до бюджету міста Кропивницького 

Сергій Коваленко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

2.  4161 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького  

на 2020 рік» (код бюджету 11201100000) 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

3.  3991 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 «Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки» 

Анна Назарець, 
начальник управління культури і 

туризму 

4.  4170 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 14 лютого 

2020 року № 3121 «Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі 

міста Кропивницького на 2020 – 2022 роки» 

Анна Назарець, 
начальник управління культури і 

туризму 

5.  4009 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року             

№ 1197 «Про започаткування міської премії в галузі культури» 

Анна Назарець, 
начальник управління культури і 

туризму 

6.  4112 

Про доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік 

Тетяна Ломова, 
в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальника управління 

економіки 

7.  4143 
(доопрацьований) 

Про  внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 05 березня 2020 року № 3154 «Про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції» 

Тетяна Ломова, 
в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальника управління 

економіки 

 



8.  
4069 

регуляторний 

акт 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

Тетяна Ломова, 
в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління 

економіки 

9.  
4070 

регуляторний 

акт 

Про встановлення розмірів ставок єдиного податку Тетяна Ломова, 
в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління 
економіки 

10.  4106 
Про встановлення транспортного податку на 2021 рік Віктор Житник, 

начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

11.  4144 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 

року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв'язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки (в новій редакції)»  

(зі змінами) 

Віктор Житник, 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

12.  4131 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького майнових комплексів закладів 

освіти, які перебувають у комунальній власності територіальної громади  

смт Нового 

Лариса Костенко,  
начальник управління освіти 

13.  4160 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посади 

керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти міста 

Кропивницького у новій редакції 

Лариса Костенко,  
начальник управління освіти 

 4158 

Про внесення змін 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» 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

14.  4159 

Про внесення змін 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» 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

15.  3990 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 

2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

16.  4171 
(доопрацьований) 

Про забезпечення самопредставництва в судах Марина Смаглюк, 
начальник юридичного управління 

 



 
 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

Учасники АТО (передача, власність) 

1.  3491 Про передачу Дуднику О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому, 71 

2.  3490 Про передачу Лебедку Ю.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Експерементальному, 21 

3.  
3466 Про передачу Гетманцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Леваневського (біля будинку 

№ 26) 

4.  3471 Про передачу Лисканичу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Алтайському, 28 

5.  
3387 Про передачу Гончару О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській (напроти будинку           

№ 37 по вул. Бесарабській) 

6.  3229 Про передачу Бойко О.С. безоплатно у власність земельної ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

7.  3635 Про передачу Кулітці О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Художника Ярошенка 

8.  
3708 Про передачу Яременку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській (в районі будинку 

№ 25) 

9.  3734 Про передачу Яковенку Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Азовському 

10.  4047 Про передачу Вовкогону С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку № 1) 

Приватний сектор (передача, власність) 

11.  3733 Про передачу Балану П.К. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 12 

12.  3348 Про передачу Вербецькому Б.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Олексія Глобенка 

13.  3704 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам      (47 п.) 

14.  3524 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам   (22 діл.) 

15.  3697 Про передачу безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Врубеля, 22, 24 

16.  3476 Про передачу Кумпан Л.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 37 

17.  
3758 Про передачу Степаненку П.І. безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та 

Родникової, ділянка № 54 

18.  3651 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам   (6 п.) 

19.  
3765 Про передачу Малику С.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Інгульській (між будинками № 50 

та № 52) 

20.  
3477 Про передачу Колос В.І. безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць Івана Мазепи та Євгена 

Березняка 

21.  3492 Про передачу Гончаровій Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Байкальській, 49/29 



22.  3743 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (47 діл.) 

23.  3897 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (34 діл.) 

24.  4087 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам   (7 діл.) 

25.  4040 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (9 діл.) 

26.  4041 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (46 діл.) 

27.  4080 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (52 діл.) 

28.  4081 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (50 діл.) 

29.  4086 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (37 діл.) 

Індивідуальне садівництво (передача) 

30.  3475 Про передачу Завацькій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Менделєєва (біля будинку № 51-г) 

31.  3380 Про передачу Камборянц Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Народній, 8 

32.  3557 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах 

33.  
3853 Про передачу Родіонову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Козацька (навпроти будинку  

№ 49) 

34.  
3555 Про передачу Макієнку О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Бобринецькому (біля будинку  

№ 26-а) 

35.  
3947 Про передачу Капітоновій О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олександра Олеся (біля 

будинку № 26/14) 

36.  
3535 Про передачу Осипчук А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004) 

37.  3496 Про передачу Дудник І.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Віктора Домонтовича, 6 

Садові товариства (передача) 

38.  3556 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

39.  3650 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах» (4 пункти, 2 ділянки) 

Багатоквартирні будинки (передача) 

40.  

3538 Про передачу Обслуговуючому кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Авіатор» у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 12  (для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку) 

41.  
4102 Про передачу КП «Житлово-експлуатаційна організація № 4» Міської ради міста Кропивницького» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, поз.16  

42.  
3166 Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти 

будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1) 
 



Оренда (передача) 

43.  3203 Про передачу Лазаренко В.А. в оренду земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15-б 

44.  2977 Про передачу ТОВ «Євробудлайн» в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2 

45.  
3654 Про затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду 

46.  3568 Про передачу Табаловій В.В в оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 76/80 

47.  3655 Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-ж 

48.  3676 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по вул. Паризької комуни, 41 

49.  3677 Про передачу ТОВ «Кіровоградське АТП 1101» в оренду земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 14 

50.  

3659 Про затвердження ПАТ «Укртелеком» технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 102 та передача її в 

оренду 

51.  3780 Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-л  (0,0065 га) 

52.  3779 Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-к  (0,0064 га) 

53.  3876 Про передачу Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б 

54.  3877 Про передачу Буковшину В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Смоленській, 2  

55.  3406 Про передачу Бондаренко В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 10-а 

56.  3050 Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17  (0,5022 га) 

57.  3051 Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17  (3,0494 га) 

58.  3934 Про передачу Марчинському В.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 44-г 

59.  3935 Про передачу Марчинському В.Г. в оренду земельної ділянки по пров. Центральному, 3-г 

60.  3960 Про передачу Жиминюк В.А. в оренду земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-г 

61.  
3938 Про затвердження ТОВ «ФМ-Альянссервіс» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачі в оренду по пров. Курінному, 29 

62.  
4001 Про затвердження Підлубному М.П. технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачі в оренду по вул. Генерала Родимцева, 106 

63.  3656 Про передачу ТОВ ВКФ «СПЛІТ» в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25 

64.  
4058 Про затвердження Іожиці В.І. технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі в оренду по вул. Кропивницького, 189-а 

65.  3996 Про передачу ТОВ «ДНК ГРУПП» в оренду земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 33 

66.  3998 Про передачу Літвіненку С.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21 



67.  4066 Про передачу ФОП Чубу В.П. в оренду земельної ділянки по вул. Братиславській, 7-в 

68.  4000 Про передачу Олійнику В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Пацаєва, 12-в 

69.  
4003 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки на перехресті вул. Овражної та  

пров. Верхньовеселого 

Оренда (поновлення) 

70.  3608 Про поновлення ФОП Вдовиченку С.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Архангельській (біля АТС) 

71.  
3605 Про поновлення ТОВ «АлєксТрейд» договору оренди землі по вул. Покровській, 50 (навпроти входу до 

гуртожитку) 

72.  
3569 Про поновлення ТОВ «Астра-Універсал» договору оренди землі по вул. Соборна, 22-б (для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі 

73.  
3609 Про поновлення ФОП Ляхову В.Ю. договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку 

«Дім побуту») 

74.  3787 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому 

75.  3782 Про поновлення ТОВ «Міськпобутсервіс» договору оренди землі по вул. Урожайній (біля будинку № 24) 

76.  3815 Про поновлення Акімову Є.Г. договору оренди землі по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

77.  3280 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому 

78.  3678 Про заміну сторони в договорі оренди землі по пров. Училищному, 2 

79.  3994 Про заміну сторони в договорі оренди землі по вул. Андріївській, 95 

80.  3874 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому 

81.  3963 Про поновлення ПрАТ «Паляниця» договору оренди землі по вул. Соборній (біля будинку № 25) 

82.  4063 Про поновлення Сорокіну О.М. договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 15-м 

83.  4067 Про поновлення Шаран Н.В. договору оренди землі по вул. Євгена Тельнова, 90-а 

84.  4068 Про поновлення Яворській Є.І. договору оренди земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 28, корп. 1) 

85.  3995 Про поновлення ФОП Гречанюку В.Т. договору оренди землі по вул. Героїв України, 6/13 

86.  4006 Про поновлення ФОП Карлику Б.З. договору оренди землі по вул. Холодноярській, 192 

87.  
4005 Про поновлення ТОВ «Фірма «Каллісто» договору оренди землі по вул. Великій Перспективній (біля будинку 

№ 7) 

88.  4004 Про поновлення ТОВ «БОГДАН» АГ» договору оренди землі по вул. Героїв України, 6-а 

89.  4002 Про поновлення ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди землі по вул. Глинки, 3 

90.  4115 Про поновлення Сіденку В.О. договору оренди землі по вул. Холодноярській, 119 

91.  4113 Про поновлення ТОВ «Кіровограднасіння» договору оренди землі по вул. Добровольського 

92.  
4060 Про поновлення МПП «ТАРОН» договору оренди землі по вул. Кропивницького (біля торговельного 

комплексу «ТАРОН») 



Зміна цільового призначення (дозволи) 

93.  
3571 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Байкальській, 124-а 

Зміна цільового призначення 

94.  3323 Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Експериментальному (0,3000 га) 

95.  3324 Про зміну Дем’янчуку О.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Експериментальному (0,2000 га) 

96.  2993 Про зміну Пуликівському В.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 8-ж 

97.  3467 Про зміну Федоренко Т.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Гулака Артемовського 

98.  3400 Про зміну Зборовській Ю.А. цільового призначення земельної ділянки по вул. Семена Палія, 23 

99.  
3565 Про затвердження Драчу О.А. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Коцюбинського, 34/17 

100.  3753 Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Болгарська, будинок 1/121 

101.  3559 Про зміну Фьодорову А.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля авторинку) 

102.  3889 Про зміну АТ «Ельворті» цільового призначення земельної ділянки по вул. Мурманській, 8 

103.  3890 Про зміну АТ «Ельворті» цільового призначення земельної ділянки по вул. Євгена Чикаленка, 1 

104.  
3279 Про затвердження Смоляру А.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Героїв України, 32-в 

Поділ (дозволи) 

105.  

3381 Про надання ПІДПРИЄМСТВУ “КІРОВОГРАДСЬКА ГУРТОВО-РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ 

“ОБЛКООПГОСПТОРГ” ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63 

106.  
3936 Про надання ПП «Світогляд Плюс» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Великій Пермській, 74 

107.  
4157 Про надання Ковальчук Л.П. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по просп. Перемоги, 10-а 

Викуп (дозволи) 

108.  
3680 Про надання Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (шляхом викупу) по вул. Соборній, 17 

109.  
3052 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 9-а 

110.  3157 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 10/18 

111.  
3961 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 63 



Продаж 

112.  
3376 Про продаж ФОП Опушнєвій С.М. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по                              

вул. Соборній, 27-в 

113.  
4008 Про продаж Асоціації «Торговельно-виробнича асоціація «Сервіс-Монтаж» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Яновського, 112-к 

114.  
3939 Про продаж ТОВ «Ясинівський Хутір» земельної ділянки несільськогосподарського призначення по                 

вул. В’ячеслава Чорновола, 40/51 

Аукціони (затвердження) 

115.  

2282 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиці вул. Єгорова (біля житлового будинку № 57) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

116.  

3219 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

117.  

3294 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                            

№ 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом 

Постійне користування (передача) 

118.  
3539 Про передачу Обласному комунальному навчально-курсовому комбінату «Аграрник» у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а 

119.  

3673 Про передачу Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги            

№ 2 м. Кропивницького Міської ради міста Кропивницького» у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 136 

120.  

3674 Про передачу Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги   

№ 2 м. Кропивницького Міської ради міста Кропивницького» у постійне користування земельної ділянки по  

вул. Казанській, 12-а  

121.  
3709 Про передачу Релігійній громаді парафії Української православної церкви Київського патріархату у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Лінія 5-а  

122.  
3747 Про затвердження Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 86 а  

123.  
3536 Про передачу Кіровоградській обласній організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України» у постійне користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 3 (0,0055 га) 



124.  
3537 Про передачу Кіровоградській обласній організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України» у постійне користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 3 (0,0142 га) 

125.  
3764 Про передачу КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЮ у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, 172/42 

126.  
3907 Про передачу Головному управлінню Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева, 53а 

Учасники АТО (дозволи, власність) 

127.  
3485 Про надання Недільченку А.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волонтерській (біля будинку № 8) 

128.  
3488 Про надання Рибальченку О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській (біля будинку № 12-а) 

129.  
3066 Про надання Лопатіну К.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській 

130.  
3619 Про надання Макаренку Д.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

біля вул. Родникової 

131.  
3620 Про надання Савичу Є.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Азовському 

132.  
3716 Про надання Нікітіну Є.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Уральському  

133.  
3818 Про надання Булашенку Р.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:06:047:0243) 

134.  

3948 Про надання Бересту І.В. дозволу на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Вільний (між земельними ділянками з кадастровим № 3510100000:06:047:0019 та № 

3510100000:06:047:0015) 

135.  
3822 Про надання Хоролцю В.М.. дозволу на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Десятинній (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:06:047:0129) (0,1000 га) 

Аукціони (дозволи) 

136.  3872 Про затвердження земельної ділянки по просп. Перемоги, 12, право оренди на яку набувається на аукціоні  

137.  2484 Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів, право оренди на яку набувається на аукціоні  

Оренда (дозволи) 

138.  

3566 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по  

вул. Генерала Жадова, 28-в  

 



139.  
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  

140.  
1454 Про надання ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв України, 31-а 

141.  
3441 Про надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим № 3522580900:02:000:8102)  

142.  
3442 Про надання ТОВ “КСП-ГРУП” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим № 3522580900:02:000:8102)  

143.  
3573 Про надання Туренку М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Лавандовій, 27-а  

144.  

3784 Про надання Куцовій Л.С. дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по вул. Великій 

Перспективній, 11-б  

145.  
3338 Про надання Орлову М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Кримській, 16-а  

146.  
3355 Про надання Кояві М.Р. та Лібенку І.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-н  

147.  
3933 Про надання Матвієнку Г.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по пров. Цеховому, 4  

148.  
4059 Про надання Кифаку О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду на розі вулиць Вокзальної та Лавандової  

149.  
4064 Про надання ТОВ «ВТОРМЕТ ІНВЕСТ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Виставочній, 2-г  

150.  
3999 Про надання ТОВ ТПК «МАРІНЕР ЛТД» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Миколи Федоровського, 2-а  

151.  
3965 Про надання Коваль Л. М. дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Харківській, 1  

152.  
4116 Про надання ТОВ «ВЕСТЕН-ІСС» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Вокзальній, 64-в  

Приватний сектор (дозволи, власність) 

153.  

3730 Про надання Черніковій А.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ястребова (поруч з земельною ділянкою з кадастровим № 3510100000:48:413:0067) 

 



154.  
3844 Про надання Тимців І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Бесарабській, 28 

155.  
3845 Про надання Тимців Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Бесарабській, 26 

156.  

3526 Про надання Мерко Я.Р. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Якуба Коласа (через 28 м від земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0033 по вул. Якуба 

Коласа, 25)  

157.  
3487 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

(11 діл.) 

158.  
3474 Про надання Колєчкіну О.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Братиславському 2-му, 38 

159.  
3819 Про надання Ротатову М.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській (навпроти будинку № 24) 

160.  3809 Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою громадянам (6 діл.) 

161.  
3849 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

(8 діл.) 

Індивідуальне садівництво (дозволи, власність) 

162.  
3393 Про надання Єфімович О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Тихій, 8 

163.  
3394 Про надання Якименко О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вологодській, 41 

164.  
3107 Про надання Маньковському І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Солдатському (біля будинку №4) 

165.  
3495 Про надання Кур’ян М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Родниковій (біля будинку № 32) 

166.  
3494 Про надання Радченко І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Глинки (біля будинку № 2-б)  

167.  
3346 Про надання Храпаченко Н.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Першотравневій, 9  

168.  
2940 Про надання Грош І.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Олександра Олеся, 76 

169.  
3603 Про надання Лодатко Л.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Сугокліївській, 61 



170.  
3744 Про надання Козару Т.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                          

пров. Семенівському, 28 

171.  
3486 Про надання Носовському В.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6) 

172.  

3859 Про надання Мартим’янову А.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:19:200:0021) 

(учасник АТО) 

173.  

3838 Про надання Фоменку Д.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:19:200:0021)                     

(учасник АТО) 

Садівництво в садових товариствах (дозволи, власність) 

174.  
3299 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах 

175.  
3143 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах  (7 п.) 

176.  
3493 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах  (20 діл.) 

177.  
3808 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах (19 діл.) 

Гаражі (дозволи, власність) 

178.  
3210 Про надання Миргородському М.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1) 

179.  
3456 Про надання Шелюженко О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (навпроти буд. № 13, корп. 2) 

180.  
2642 Про надання Садовніченку С.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 22/1) 

181.  
2900 Про надання Чернишову К.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі буд. № 10) 

182.  
2901 Про надання Козакову К.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 14) 

183.  

2902 Про надання Козаковій Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 14) 

 



184.  
1931 Про надання Коробку О.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля парканутролейбусного депо) 

185.  
3123 Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. ВіктораЧміленка (біля буд. № 105) 

186.  
3124 Про надання Плохотнюк В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. ВіктораЧміленка (біля буд. № 105) 

187.  
3122 Про надання Мартиненко Н.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. ВіктораЧміленка (біля буд. № 105) 

188.  
3235 Про надання Грозану М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Експериментальному (біля будинку № 1) 

189.  
3234 Про надання Станкевичу В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Експериментальному (біля будинку № 1) 

190.  
3233 Про надання Ковалю О.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Експериментальному (біля будинку № 1) 

191.  
3633 Про надання Літовцевій Т.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Пацаєва (біля будинку № 4) 

192.  
3613 Про надання Гудзь Т.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1) 

193.  
3614 Про надання Лебедєвій О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1) 

194.  
3499 Про надання Лебедченко А.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 17) 

195.  
3240 Про надання Павлову Є.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля будинку № 14, корп. 1) 

196.  
3300 Про надання Баришу Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Героїв України (біля будинку № 14, корп. 1) 

197.  
3847 Про надання Артюху О.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Соборній (біля будинку № 14) 

198.  
3848 Про надання Чернову С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26) 

199.  

3501 Про надання Зуєву В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та № 9) 

 



200.  
3503 Про надання Васці О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 1) 

201.  
3061 Про надання Вихристенку О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по Студентському бульвару (біля будинку № 10) 

202.  
3022 Про надання Петренку О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля будинку № 7, корп. 1) 

203.  
3646 Про надання Стригачову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Архангельській (біля будинку № 46/91) 

204.  
3302 Про надання Негретову О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (біля буд. № 28, корп. 5) 

205.  
3669 Про надання Фундовному В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського, 7 

206.  
3735 Про надання Торресу Р. С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 1) 

207.  
3554 Про надання Іванову Р.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Волкова (біля будинку № 9, корп. 2) 

208.  
3683 Про надання Кравчук В.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по проїзду Тінистому 

209.  
3684 Про надання Бойко Р.Я. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

проїзду Тінистому 

210.  
2469 Про надання Гуменюку М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 72-в) 

211.  
2806 Про надання Гуйвану С.В. дозволу на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Січовій 

212.  
2910 Про надання Гуцу М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Шевченка (у дворі будинку № 26) 

213.  
2644 Про надання Озерному А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Бєляєва (біля будинку № 7, корп. 2) 

214.  
3172 Про  надання Ткаченко С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку№14) 

215.  

2987 Про надання Верхоланцевій І.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 22-а) 

 



216.  
2647 Про надання Рябоволу С.В. дозволу на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Єгорова (біля будинку № 6) 

217.  
1433 Про надання Ракуленко Л.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Університетському  (біля огорожі тролейбусного депо)   (дружина померлого ветерана війни) 

218.  
3721 Про надання Панаріну А.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шевченка (у дворі будинку № 45-а) 

219.  
3241 Про надання Кузьмінському В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6) 

220.  
3644 Про надання Ткаченко А.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля будинку № 22) 

221.  
3806 Про надання Недолужко Г.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20, поблизу будинків № 14 та 20) 

222.  
3805 Про надання Сапуновій К.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20, поблизу будинків № 14 та 20) 

223.  
3823 Про надання Чиглінцевій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова (у дворі будинку № 8) 

224.  
4055 Про надання Решетніковій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова, 26 

225.  
2645 Про надання Басхалілову М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Карабінерній (навпроти будинку № 40) 

226.  
3915 Про надання Гайдуку Д.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Пацаєва (біля будинку № 6, корп. 1) 

227.  
4052 Про надання Пільгуй М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 1) 

228.  
4053 Про надання Пільгую О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 1) 

229.  
4054 Про надання Ілясовій Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Велика Перспективна, 6/3 

230.  
4111 Про надання Тупіциній М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку 5) 

231.  

3135 Про надання Марченко І.Г. (Адамчик І.Г.) дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 59) 

 



232.  
2691 Про надання Адаменку В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Пацаєва (біля будинку № 14, корп. 1)  

Гаражі (передача, власність) 

233.  
3031 Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку            

№ 41) 

234.  
3534 Про передачу Миценку В.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку  

№ 22-б) 

235.  
3512 Про передачу Автомоновій К.Б. безоплатно у власність  земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку     

№ 159) 

236.  3242 Про передачу Власовій С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 60-а) 

237.  
3395 Про передачу Хоменку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку  

№ 29) 

238.  3386 Про передачу Смолію П.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 52) 

239.  3401 Про передачу Дубівці О.О., Дубівці І.В. у спільну сумісну власність земельної ділянки по вул. Соборній, 20-а 

240.  
3361 Про передачу Синиці П.В. безоплатно у власність земельної ділянки по Студентському бульвару (біля будинку 

№ 12-а) 

241.  3310 Про передачу Підкевичу М.М. безоплатно у власність  земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64) 

242.  
3244 Про передачу Гончар Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 

73)  

243.  
3552 Про передачу Душкіній Л.Б. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку  

№ 13) 

244.  
3662 Про передачу Константіновій Л.Б. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

будинку № 6) 

245.  
3856 Про передачу Майстренку М.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма (біля 

будинку № 2) 

246.  
3851 Про передачу Сєрікову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля 

будинку № 16, корп. 2) 

247.  
3802 Про передачу Сипливцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку 

№ 8) 

248.  3632 Про передачу Коротич Г.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних 

249.  

3612 Про передачу Соколовському Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 26, корп 3) 

 



250.  
3707 Про передачу Пшедромирському І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

будинку № 8) 

251.  
3722 Про передачу Кадацькій Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки по площі Дружби Народів (біля 

будинку № 3) 

252.  
3729 Про передачу Басегян А.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку            

№ 16/7) 

253.  3723 Про передачу Бірюковій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6) 

254.  
3687 Про передачу Медведєву О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (навпроти 

будинку № 28, корп. 5) (0,0035 га) 

255.  
3857 Про передачу Майстренку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма (біля 

будинку № 2) 

256.  
3746 Про передачу Пацюк Г.К. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку  

№ 3-б) 

257.  
3800 Про передачу Зосімовій Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

житлового будинку № 14) 

258.  
3142 Про передачу Воленко Т.Й. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля 

будинку № 30) 

259.  1955 Про передачу Мусіновій А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних, 32 

260.  
2810 Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля  

будинку № 5) 

261.  
3437 Про передачу Крепак Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по бульвару Студентському (біля 

будинку № 7) 

262.  
3397 Про передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по Студентському бульвару (біля 

будинку № 10) 

263.  3396 Про передачу Загуменній А.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 78) 

264.  3202 Про передачу Громовому С.В. у власність земельної ділянки по площі Дружби народів, 3-ж 

265.  
3446 Про передачу Хлевіцькому І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку 

 № 21-а) 

266.  
3436 Про передачу Содоль Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та 

Биковської 

267.  3634 Про передачу Тельній Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 32/1) 

268.  
3702 Про передачу Бровку К.Е. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 11-м 

 



269.  
3688 Про передачу Блакитному П.М. безоплатно у власність земельної ділянки по Студентському бульвару (у дворі 

житлового будинку № 4-а) 

270.  3836 Про передачу Ніколаєвій Л.Е. безоплатно у власність земельної ділянки вул. Академіка Корольова, 24-а 

271.  
3896 Про передачу Сікорському М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а, 

Товариство автолюбителів «Дружба», ділянка № 673 

272.  
3814 Про передачу Мамедову Р.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку  

№ 22, корп. 1) 

273.  
3797 Про передачу Замедянській Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку  

№ 26/50) 

274.  
3801 Про передачу Федитник Н.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (у дворі 

будинку № 80) 

275.  4039 Про передачу Білій А.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архангельській, 11-к 

Суборенда (дозволи) 

276.  3562 Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 3 

277.  3278 Про надання Масаликіну А.І. дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

278.  3176 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Яновського, 155 

279.  3968 Про надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-б 

Інвентаризація землі 

280.  3084 Про надання КНП «ОК Госпіталь ВВ КОР» дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. Короленка, 58 

281.  
3531 Про надання казенному підприємству «Кіровгеологія» дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. 

Лінія 5-а, буд. 26 

282.  
3570 Про надання ТОВ «Ласка-Кіровоград» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Руслана Слободянюка, 215 

283.  
3712 Про надання приватній фірмі “Марсель” дозволу на розроблення технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки по вул. Тургенєва, 65 

284.  
2255 Про надання ДП «ІНТАРАГРО» ТОВ «УКРАПЕКСГРУП» дозволу на проведення інвентаризації земель по  

вул. Руслана Слободянюка  

285.  

4061 Про надання Розгачову Я.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Дворцовій, 33/38  

 

286.  

3583 Про надання Кіровоградській автомобільній школі дозволу на розроблення технічної документації щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вул. Короленка, 68 

 



Постійне користування (дозволи) 

287.  
3385 Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

288.  
3540 Про надання приватному акціонерному товариству «Укропткульттовари» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Родникова, 88 

289.  
3668 Про надання ВАТ «Кіровоградгаз» дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по місту Кропивницькому 

290.  
3085 Про надання ТОВ «Медтехсервіс» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Індустріальній, 62 

291.  

3532 Про надання Кропивницькій міській державній лікарні ветеринарної медицини дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                      

вул. Мінській, 151 

292.  
3584 Про надання квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-к 

293.  
3473 Про надання Комунальному закладу «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1 

294.  

3470 Про надання Помісній Церкві Євангельських християн-баптистів м. Кропивницького дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                       

вул. Вознесенській, 67/57 

295.  
3788 Про надання АТ КБ « ПРИВАТБАНК» дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування по вул. Короленка, 60 

296.  
3685 Про надання Кропивницькій районній раді Кіровоградської області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Кільцевій, 63 

297.  
3834 Про надання ОСББ «Ізумрудний» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Космонавта Попова, 22, корп. 2 

298.  
3829 Про надання ОСББ «Волкова-8» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Волкова, 8 (корп. 1, 2, 3) 

299.  
3892 Про надання ОСББ «Колоски» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Юрія Коваленка, буд. 9 

300.  
3642 Про надання Кропивницькому коледжу механізації сільського господарства дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Гоголя, 151 

301.  
3755 Про надання Державному регіональному проектно-вишукувальному інституту “Дніпродіпроводгосп” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 



ділянки по пров. Експериментальному, 4 

302.  

3751 Про надання Кіровоградському обласному шкірно-венерологічному диспансеру дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                      

вул. Комарова, 1 

303.  

3703 Про надання комунальному підприємству “Регіональний центр розвитку послуг”  Кіровоградської обласної 

ради дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок по місту Кропивницькому (для розміщення будинків-архітектурних пам’ятків) 

304.  2830 Про надання «Льотній академії НАУ» дозволу на проведення інвентаризації земель 

305.  
3810 Про надання КП “РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПОСЛУГ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Дворцовій, 5/5 

306.  
3621 Про надання ТОВ “Агрокомплектсервіс” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Мурманській, 3 

307.  

3731 Про надання державному підприємству “Український державний головний науково-дослідний і виробничий 

інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УКРНДІІНТВ”дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 125-а 

308.  
3748 Про передачу Державному підприємству “Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської 

продукції” в постійне користування земельну ділянку по вул. Покровській, 8 

309.  

3835 Про надання КП ПО УПРАВЛІННЮ БУДИНКАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Архітектора Паученка, 64/53 

310.  
3891 Про надання ОКП «Кіровоградське ООБТІ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шульгиних, 12 

Оренда (припинення) 

311.  
3783 Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» права користування земельною ділянкою по вул. 

Кропивницького 

312.  
3940 Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» права користування земельною ділянкою по вул. Яновського, 

62-а (ДНЗ № 70) 

313.  
3941 Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» права користування земельною ділянкою по вул. Фортеця (біля 

будинку № 21) 

314.  

3875 Про припинення Костенко Ю.В. права користування земельною ділянкою по вул. Варшавській, 90-а та 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення 



315.  4007 Про припинення ФОП Сисоєвій С.А. права користування земельною ділянкою по вул. Гоголя, 91/46 

316.  
3153 Про припинення Корпорації “Система ССБ” права користування земельною ділянкою по вул. Гоголя, 70 та 

передачі ТОВ “Зартех” в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 70 

317.  3657 Про припинення Ніколаєнку А.А. права користування земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола, 4 

Відмови 

318.  3724 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (10 пунктів) 

Внесення змін 

319.  3600 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 № 2930 

320.  3472 Про внесення змін до рішення міської ради міста від 24.04.2012 № 1658 

321.  3527 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 10.09.2019 № 2876 

322.  3606 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1442 

323.  3672 Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2011 № 1069 

324.  3781 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.11.2019 № 3037 

325.  3873 Про внесення змін до договорів оренди землі по місту Кропивницькому 

326.  2965 Про внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2014 № 3048 

327.  3263 Про внесення змін до рішення міської ради від 15.09.2009 № 2560 

328.  3200 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.11.2018 № 2046 

329.  3964 Про зміну виду використання земельної ділянки по вул. Київській, 48-а 

330.  3937 Про внесення змін Куряті І.Й до договору оренди земельної ділянки по пров. Цехолвому 3-б 

331.  3732 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.11.2019 № 3021 

332.  3745 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 10.09.2019 № 2880 

333.   РІЗНЕ 

 

 


