
 

 

ПРОЄКТ № 819 

 

 

 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «___» ____________ 2021 року                                                            № ____ 
 

 

Про зняття з контролю окремих 

рішень Кропивницької міської  

ради восьмого скликання 

 

 

 Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», відповідно до статті 44 розділу V Регламенту Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, пункту 5.1. розділу V Положення  

про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання,  

у зв’язку з виконанням окремих рішень, беручи до уваги інформацію 

виконавчих органів Кропивницької міської ради та висновки постійних 

комісій міської ради з цього питання, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Зняти з контролю рішення Кропивницької міської ради восьмого 

скликання згідно з переліком (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Лариса Худояр 35 83 69 



Додаток 

до рішення Кропивницької міської ради  

«____» __________ 2021 року № ____ 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень Кропивницької міської ради восьмого скликання,  

які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 

 від 16 грудня 2020 року 

№ 25 «Про надання дозволу КП «Електротранс» Міської ради міста 

Кропивницького» на придбання автобусів на умовах фінансового 

лізингу» 

№ 26 «Про договір поруки» 

№ 28 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019–2021 роки» 

№ 36 «Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408» 

№ 37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня  

2011 року № 473» 

  

 від 02 лютого 2021 року 

№ 53 «Про перейменування управління комунальної власності та 

затвердження Положення про управління комунальної власності 

Кропивницької міської ради» 

№ 54 «Про перейменування управління містобудування та архітектури та 

затвердження Положення про управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради в новій редакції» 

№ 57 «Про перейменування управління з питань захисту  

прав дітей Міської ради міста Кропивницького та затвердження 

Положення про управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради» 

№ 58 «Про звільнення від сплати державного мита» 

№ 59 «Про затвердження Положення про департамент з питань 

економічного розвитку Кропивницької міської ради» 

№ 60 «Про перейменування управління культури і туризму та 

затвердження Положення про управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради в новій редакції» 

№ 61 «Про перейменування управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та затвердження Положення 

у новій редакції» 
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№ 62 «Про перейменування управління капітального будівництва та 

затвердження Положення про управління капітального будівництва 

Кропивницької міської ради в новій редакції» 

№ 63 «Про перейменування управління охорони здоров’я та затвердження 

Положення про управління охорони здоров'я Кропивницької міської 

ради у новій редакції» 

№ 65 «Про перейменування управління освіти та затвердження 

Положення про управління освіти Кропивницької міської ради в 

новій редакції» 

№ 66 «Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових 

категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2021 рік» 

№ 67 «Про перейменування управління транспорту та зв’язку та 

затвердження Положення про управління транспорту та зв’язку 

Кропивницької міської ради в новій редакції» 

№ 68 «Про перейменування комунального підприємства «Електротранс» 

Кропивницької міської ради» та затвердження Статуту в новій 

редакції» 

№ 69 «Про перейменування управління молоді та спорту та затвердження 

Положення про управління молоді та спорту Кропивницької міської 

ради у новій редакції» 

№ 70 «Про перейменування комунального закладу «Дитячий будинок 

«Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» та затвердження 

Статуту в новій редакції» 

№ 71 «Про перейменування Головного управління житлово-комунального 

господарства та затвердження Положення про Головне управління 

житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради в 

новій редакції» 

№ 72 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту  

в новій редакції» 

№ 73 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ 

КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» та 

затвердження Статуту в новій редакції» 

№ 74 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УНІВЕРСАЛ 2005» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» в новій редакції» 

№ 75 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 

та затвердження Статуту в новій редакції» 
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№ 76 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в новій 

редакції» 

№ 77 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МІСЬКСВІТЛО» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» 

та затвердження Статуту в новій редакції» 

№ 78 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» та затвердження Статуту в новій редакції» 

№ 79 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1» МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в 

новій редакції» 

№ 80 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2» МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в 

новій редакції» 

№ 81 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в 

новій редакції» 

№ 82 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в 

новій редакції» 

№ 83 «Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9» МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в 

новій редакції» 

№ 91 «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради  

від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому  

на 2017–2020 роки» 

№ 103 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 31 січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019–2021 роки» 
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№ 104 «Про внесення доповнень до рішення міської ради  

від 19 грудня 2017 року № 1263 (зі змінами)» 

№ 110 «Про надання Данилюку В.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду Євгена 

Березняка (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:05:056:0027)» 

№ 111 «Про надання Зайцю О.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Луньовському» 

№ 112 «Про передачу Герасимчуку О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1)» 

№ 113 «Про передачу Заніздрі О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Батальйонній, 40» 

№ 114 «Про врегулювання земельних відносин» 

№ 115 «Про передачу Коломієць О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 17» 

№ 116 «Про передачу Сьогіній С.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Нижній П’ятихатській (біля будинку № 3-а)» 

№ 117 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 118 «Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки біля земельної ділянки по вул. Якуба Коласа, 25 

(кадастровий № 35101000000:48:413:0033)» 

№ 119 «Про передачу Волчковій А.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки між вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та 

Сковороди (біля земельної ділянки з кадастровим                                         

№ 35101000000:48:413:0033)» 

№ 120 «Про передачу Волчкову В.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки між вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та 

Сковороди (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 35101000000:48:413:0033)» 

№ 121 «Про передачу Мерко Я.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

між вулицями Якуба Коласа, Петра Чубинського та Сковороди (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 35101000000:48:413:0033)» 

№ 122 «Про передачу Лисканичу О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Алтайському, 28» 

№ 123 «Про передачу Журавці О.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Глинки» 

№ 124 «Про передачу Алієвій Л.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Івана Виговського (біля будинку № 47-а)» 

№ 125 «Про передачу Маєвській В.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 12)» 
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№ 126 «Про передачу Кравченку В.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Верещагіна, 1» 

№ 127 «Про передачу Хитрій В.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Глинки» 

№ 128 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах» 

№ 129 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах» 

№ 130 «Про передачу Карпову А.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Комарова, 54-а» 

№ 131 «Про передачу ТОВ «Євробудлайн» в оренду земельної ділянки по 

вул. Євгена Тельнова, 2» 

№ 132 «Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки  

по вул. Волкова, 17» 

№ 133 «Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки  

по вул. Волкова, 17» 

№ 134 «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» 

№ 135 «Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки  

по вул. Генерала Жадова, 24-ж» 

№ 138 «Про передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Соборній (біля будинку № 34)» 

№ 139 «Про передачу ТОВ «Депот Нафтаком» в оренду земельної ділянки 

по просп. Промисловому, 9-а» 

№ 140 «Про передачу ТОВ «Катков К» в оренду земельної ділянки  

по просп. Промисловому, 9-а» 

№ 141 «Про передачу ПП «А ПЛЮС Я» в оренду земельної ділянки  

по вул. Андріївській, 2-а» 

№ 142 «Про надання УСБУ дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Миколи Левитського, 71/24» 

№ 143 «Про затвердження ТОВ «ПОЖЕЖНО-ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА» 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Андрія Матвієнка (біля 

будинку № 10)» 

№ 144 «Про передачу КП «МІСЬКСВІТЛО» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Юрія Бутусова, 20» 
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№ 145 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по просп. Винниченка, 1-в та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом» 

№ 146 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду на перехресті вул. Івана Сірка та провулку, який 

з’єднує вул. Івана Сірка та вул. Яворницького» 

№ 147 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по бульвару Студентському (біля будинку № 4-а)» 

№ 148 «Про надання ТОВ «АЛЬФА ГРАУНД» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по     

вул. Яновського, 65/52» 

№ 149 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» 

№ 150 «Про надання Гречці П.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Богдана Хмельницького, 21» 

№ 151 «Про надання Шишко О.О. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Мінській (біля будинку № 110)» 

№ 152 «Про надання ТОВ «АЛІОТ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по Олександрійському шосе, 8» 

№ 153 «Про надання ДП «УКРКОНВЕРСБУД» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  

по вул. Космонавта Попова, 9» 

№ 154 «Про надання Кропивницькій районній раді Кіровоградської області 

дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. Кільцевій, 34, 

вул. Олега Паршутіна, 13-а та по вул. Степняка-Кравчинського, 28» 

№ 155 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 156 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

  

 від 25 березня 2021 року 

№ 174 «Про спрямування коштів з місцевого бюджету на придбання 

жилого приміщення (квартири) багатодітній сім’ї, в якій одночасно 

народилося четверо дітей» 
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№ 175 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Кіровоградської обласної ради про виділення додаткових коштів» 

№ 181 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого  

2020 року № 3107 «Про затвердження Міської Програми соціально-

правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 

роки» 

№ 182 «Про внесення змін до рішення міської ради від 05 червня  

2018 року №1690 «Про реорганізацію виконавчого органу та 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 29 липня 2014 року № 3263» 

№ 186 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого  

2020 року № 3130 «Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді 

м. Кропивницького на 2020-2022 роки» 

№ 187 «Про перейменування Кропивницького міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді та затвердження Положення» 

№ 188 «Про встановлення граничної чисельності працівників 

Кропивницького міського центру соціальних служб» 

№ 189 «Про здійснення виплат одноразової адресної грошової допомоги за 

2020 рік» 

№ 195 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 14 лютого 2020 року № 3128 «Про затвердження Програми 

управління комунальним майном на 2020-2022 роки» 

№ 197 «Про перейменування управління містобудування та архітектури та 

затвердження Положення про управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради в новій редакції» 

№ 200 «Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення парку «Молодіжний» 

№ 201 «Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення скверу «Фонтанний» 

№ 202 «Про надання КП «УНІВЕРСАЛ 2005» КМР» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на площі Героїв Майдану» 

№ 203 «Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННЮ ДЕРЖМОЛОДЬЖИТЛА дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Васнецова, 8» 

№ 204 «Про надання Нагурному Я.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі  

вул. Народної» 
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№ 205 «Про надання Гевель К.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду Євгена 

Березняка (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:05:056:0077)» 

№ 206 «Про надання Маруденку С.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Рибальському» 

№ 207 «Про надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Рибальському» 

№ 208 «Про надання Шовенку Д.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Рибальському» 

№ 209 «Про надання Просянику Е.С. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Балтійській (біля будинку № 3)» 

№ 210 «Про надання Лівінчуку В.Ф. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Павла Полуботка» 

№ 211 «Про надання Крук Л.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Генерала Родимцева (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:44:344:0218)» 

№ 212 «Про надання Литвинчуку А.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0627 за рахунок земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0723)» 

№ 213 «Про надання Кузнєцову Ю.Ю. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по пров. Вільному» 

№ 214 «Про надання Аношиній Г.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по пров. Олексія Глобенка» 

№ 215 «Про надання Немченку М.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (між земельними ділянками з 

кадастровими № 3510100000:02:028:0572 та 

№ 3510100000:02:028:0573)» 

№ 217 «Про надання Бочкову О.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 
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№ 218 «Про надання Хитруку Д.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Алтайському (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:45:404:0008)» 

№ 219 «Про передачу Ткаченку А.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Ксені Ерделі, 22/26» 

№ 220 «Про передачу Костенку С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Гулака-Артемовського» 

№ 221 «Про передачу Шульзі Р.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти будинку № 34-а)» 

№ 222 «Про надання Чернезі О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці 

Дорошенка» 

№ 223 «Про надання Чернезі Т.П. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Дорошенка» 

№ 224 «Про надання Швайці М.Ф. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

по вул. Романа Майстерюка, 26» 

№ 225 «Про надання Лушпай С.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана 

Богуна, 205» 

№ 226 «Про надання Шишковій Н.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по проїзду Євгена 

Березняка» 

№ 227 «Про надання Трофімовій О.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по проїзду Євгена 

Березняка» 

№ 228 «Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою 

громадянам» 

№ 229 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам» 

№ 230 «Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою 

громадянам» 

№ 231 «Про надання Август А.С. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Об'їзному» 

№ 232 «Про надання Домніну Д.О. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Карабінерній (біля будинку № 105)» 
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№ 233 «Про надання Тебякіну В.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Байкальській, 82» 

№ 234 «Про надання дозволу Семеновій М.І. на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Шкільній (між будинками № 57-а та № 57-б)» 

№ 235 «Про надання Бабенко І.О. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

по вул. Східній, 39» 

№ 236 «Про передачу Гавришу М.К. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Народній, 73» 

№ 237 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 238 «Про передачу Гавришу С.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Філатова (біля будинку № 64)» 

№ 239 «Про передачу Онищенку С.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)» 

№ 240 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 241 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 242 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 243 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 244 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» 

№ 245 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 246 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 247 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам» 

№ 248 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 249 «Про передачу Мозговій А.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дружби, 81, смт Нове» 

№ 250 «Про передачу Кравцовій О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Каштановій, 23-з/1, смт Нове» 

№ 251 «Про передачу Панченко Л.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Центральній, 45, смт Нове» 

№ 252 «Про передачу Григорьєвій Л.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Березовій, 7, смт Нове» 

№ 253 «Про передачу Кондратенку Д.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Каштановій, 45-і, смт Нове» 

№ 254 «Про передачу Назарчуку Ю.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Лебедєва, 61, смт Нове» 

№ 255 «Про передачу Тесленку С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Каштановій, 40-а, смт Нове» 
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№ 256 «Про надання Ропай О.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля земельної 

ділянки по вул. Балашівській, 3» 

№ 257 «Про надання Берест А.Ю. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Балашівській (біля будинку № 3-а)» 

№ 258 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах» 

№ 259 «Про надання Спориш Т.О. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Інгульській (біля будинку № 38)» 

№ 260 «Про надання Лукіній В.М. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по         

вул. Балтійській (біля будинку № 5)» 

№ 261 «Про надання Лукіну С.С. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Балтійській (біля будинку № 5)» 

№ 262 «Про надання Прядуну М.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Мотокросному (біля будинку № 62)» 

№ 263 «Про надання Загривенко В.О. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Холодноярській, 90» 

№ 264 «Про надання Савел’єву О.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Радищева, 12» 

№ 265 «Про надання Ткаченко М.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Ковпака, 5» 

№ 266 «Про передачу Горбенку В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки № 247 в СТ «Дружба» 

№ 267 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах» 

№ 268 «Про передачу Герасимчуку О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1)» 

№ 269 «Про передачу Савиновій К.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Першотравневому (біля будинку 26)» 

№ 270 «Про передачу Демченку В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 11-а» 

№ 271 «Про передачу Ірлику Д.В. у власність земельної ділянки  

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 
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№ 272 «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» 

№ 273 «Про передачу ТОВ «Ласка-Кіровоград» в оренду земельної ділянки 

по вул. Руслана Слободянюка, 178» 

№ 274 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградський комбінат по випуску 

продовольчих товарів» земельної ділянки в оренду  

по вул. Першій Виставковій, 37» 

№ 276 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної 

ділянки на перехресті просп. Інженерів та вул. Виставочної» 

№ 277 «Про передачу Рякіній В.А. в оренду земельної ділянки  

по пров. Шосейному, 6-а» 

№ 278 «Про передачу ТОВ «Енджел Кепітал» в оренду земельної ділянки 

по просп. Університетському, 18» 

№ 279 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної 

ділянки на розі вул. Вознесенської та пров. Середнього (між 

будинками № 86-№ 88/72)» 

№ 280 «Про передачу Степанову В.О. в оренду земельної ділянки  

по вул. Першій Виставковій, 7-д, смт Нове» 

№ 281 «Про передачу Кифаку О.М. в оренду земельної ділянки на розі 

вулиць Вокзальної та Лавандової» 

№ 282 «Про передачу Мельниченко Н.В. в оренду земельної ділянки по 

просп. Університетському, 25-д» 

№ 283 «Про передачу Терещенку Р.М. земельної ділянки в оренду  

по вул. Металургів, 25-є, смт Нове» 

№ 284 «Про поновлення ФОП Левченку А.М. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Архангельській (біля дитячого садка)» 

№ 285 «Про поновлення МПП «ТАРОН» договору оренди землі  

по вул. Кропивницького (біля торговельного комплексу «ТАРОН»)» 

№ 286 «Про поновлення Бойко Г.І. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 16-к» 

№ 287 «Про поновлення Кузнєцову Д.С. договору оренди землі  

по вул. Районній, 1-б» 

№ 289 «Про поновлення Ляшенко А.А. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля відділення зв’язку)» 

№ 292 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» 

№ 293 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» 

№ 294 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» 
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№ 295 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» 

№ 296 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» 

№ 297 «Про поновлення ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ № 1» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)» 

№ 298 «Про надання Кріпаку С.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Вокзальній, 33-б» 

№ 299 «Про надання Місько К.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Промисловій, 11» 

№ 300 «Про надання Міську О.Л. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Заміській, 4» 

№ 301 «Про надання ПП «АЗС-БУДЦЕНТР» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в оренду шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Лавандовій, 27-а» 

№ 302 «Про надання Сергієнку В.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Київській, 59/61» 

№ 303 «Про зміну Лівітчук Ю.Я. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Олени Журливої, 18-а» 

№ 304 «Про зміну Вйонцаку О.О. цільового призначення земельної ділянки 

по пров. Курінному, 29» 

№ 305 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) за адресою: м. Кропивницький, смт Нове,     

просп. Промисловий, та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом» 

№ 306 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) в районі Аджамського промвузла та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом» 

№ 307 «Про продаж ТОВ «РЕНТА КЛАСІК» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Бєляєва, 7-г» 

№ 308 «Про продаж Ждановій В.Ф. земельної ділянки несільсько-

господарського призначення по вул. Олексія Єгорова, 10/18» 
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№ 309 «Про продаж ТОВ «АПС-ТРЕЙД» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній, 9-а» 

№ 310 «Про надання Савченку А.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по         

вул. Аджамській, 4» 

№ 311 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду по місту Кропивницькому» 

№ 312 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду по місту Кропивницькому» 

№ 313 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду по місту Кропивницькому, смт Нове» 

№ 314 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду по місту Кропивницькому» 

№ 315 «Про надання ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ № 1» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Аджамській (територія 

«Веселівського родовища»)» 

№ 316 «Про надання Момоту Ю.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Поповича, 1-б» 

№ 317 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Дворцовій, 22-а, право 

оренди на яку набувається на аукціоні» 

№ 318 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

розвантажувального майданчика ринку «Полтавський»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні» 

№ 319 «Про затвердження земельної ділянки за адресою:  

м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова, право оренди 

на яку набувається на аукціоні» 

№ 320 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України 

(напроти магазину «Копілка»), право оренди на яку набувається на 

аукціоні» 

№ 321 «Про надання Релігійній громаді (парафії) на честь воскресіння 

Христового Кіровоградської єпархії Української Православної 

Церкви дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 7-а» 
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№ 322 «Про надання КООПЕРАТИВУ «АВТОЛЮБИТЕЛЬ № 5» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Автолюбителів, 8» 

№ 323 «Про надання ТОВ «БУДТРАНССЕРВІС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Покровській, 48-б» 

№ 324 «Про надання акціонерному товариству «Українська залізниця» 

дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у постійне користування по  

вул. Вокзальній, 2-а» 

№ 325 «Про надання Комунальному некомерційному підприємству «Міська 

лікарня № 2 ім. Святої Анни» Міської ради міста Кропивницького 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 1» 

№ 326 «Про надання КЗ «Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної 

експертизи Кіровоградської обласної ради» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 34/19» 

№ 327 «Про надання ПОГ «КРОПИВНИЦЬКЕ УВП УТОГ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Куроп’ятникова, 3» 

№ 328 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 1» 

№ 329 «Про надання ТОВ «ЄВРОТРАК-Р» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення для подальшої передачі у власність (шляхом 

викупу) по вул. Дворцовій, 25» 

№ 330 «Про припинення Малишок В.П. права користування земельною 

ділянкою по вул. Дворцовій, 31 та передачу її безоплатно у власність» 

№ 331 «Про припинення Кириленку В.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Десантників (біля житлового будинку № 55/86)» 

№ 332 «Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» права користування 

земельною ділянкою по бульвару Студентському (біля будинку № 4-а)» 

№ 333 «Про припинення Олійнику В.П. права користування земельною 

ділянкою по вул. Пацаєва (біля будинку № 12) та передачу її 

безоплатно у власність» 

№ 334 «Про припинення ПП «ПВКФ «ЧІС» права користування земельною 

ділянкою на розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного» 
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№ 335 «Про надання ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство 

промислового залізничного транспорту» дозволу на проведення 

інвентаризації земель по місту Кропивницькому» 

№ 336 «Про надання КП «ЄЛІЗАВЕТА» дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 125» 

№ 337 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель в межах міста Кропивницького» 

№ 338 «Про передачу ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ПЕНСІЙНОГО 

ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Дарвіна, 29» 

№ 339 «Про передачу Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Покровській, 73-б» 

№ 340 «Про передачу Кропивницькому апеляційному суду у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2» 

№ 341 «Про надання згоди на прийняття до комунальної  

власності територіальної громади м. Кропивницького земельної 

ділянки» 

№ 342 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 343 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 344 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 345 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 346 «Про відмову в передачі земельних ділянок у власність» 

№ 347 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 348 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 349 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 350 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 351 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 352 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 353 «Про відмову Буртнику С.П. у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по          

вул. Будівельників» 

№ 354 «Про відмову Шульзі В.Т. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                  

вул. Кропивницького (біля будинку № 80)» 

№ 355 «Про відмову Марковському І.А. у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     

вул. Будівельників» 

№ 356 «Про відмову Садовніченко А.Г. у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Будівельників» 
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 від 20 травня 2021 року 

№ 371 «Про перейменування комунального підприємства «Елегант М» та 

затвердження Статуту в новій редакції» 

№ 372 «Про перейменування комунального підприємства «Ринково-

побутові послуги» та затвердження Статуту в новій редакції» 

№ 375 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 98 «Про затвердження Програми 

формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу     

м. Кропивницького на 2021-2023 роки» 

№ 376 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України, Міністра енергетики України стосовно діяльності 

Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» 

№ 381 «Про ліквідацію спеціальної загальноосвітньої школи № 2 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

№ 382 «Про перейменування  школи та комунального закладу» 

№ 383 «Про затвердження Статутів комунальних некомерційних 

підприємств у новій редакції» 

№ 389 «Про внесення змін до рішення Міської ради  

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276  

«Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки» 

№ 392 «Про створення Комунального закладу «Кропивницький міський 

притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі» Кропивницької міської ради» 

№ 393 «Про створення Комунальної установи «Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Кропивницької міської ради» 

№ 397 «Про безоплатну передачу госппобутової каналізації у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області» 

 від 08 липня 2021 року 

№ 555 «Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 99 «Про затвердження Програми 

зайнятості населення м. Кропивницького на 2021-2023 роки» 

№ 556 «Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня  

2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки» 
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№ 559 «Про надання дозволу на списання дебіторської заборгованості» 

№ 561 «Про розроблення детального плану території в районі вулиці 

Васнецова у м. Кропивницькому» 

№ 562 «Про розроблення містобудівної документації щодо внесення змін 

до детальних планів територій в районі вулиці Козацької, провулків 

Козацького та Курінного у м. Кропивницькому» 

№ 576 «Про створення комунального закладу «Кропивницький 

міжшкільний ресурсний центр № 1» Кропивницької міської ради» 

№ 577 «Про оптимізацію мережі закладів освіти» 

№ 578 «Про перейменування закладів освіти» 

№ 579 «Про перейменування закладів освіти» 

№ 580 «Про перейменування закладів освіти» 

№ 581 «Про перейменування закладів освіти» 

№ 582 «Про перейменування закладу освіти» 

№ 584 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради  

до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-

міністра України щодо необхідності послаблень карантинних заходів 

для міських пасажирських перевезень» 

№ 587 «Про надання дозволу на приєднання» 

№ 588 «Про надання Релігійній організації «Управління Кропивницької 

єпархії Православної Церкви України» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у сквері 

Слави» 

№ 590 «Про надання Лукашу Є.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між  

пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

№ 591 «Про передачу Корженівському В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олексія Глобенка» 

№ 592 «Про передачу Фоменку Д.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:19:200:0021)» 

№ 593 «Про передачу Савичу Є.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Азовському» 

№ 594 «Про передачу Зайцю О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Луньовському» 

№ 595 «Про передачу Макаренку Д.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки біля вул. Родникової» 

№ 596 «Про надання Лебедєву А.Ю. та Девіс О.П. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Родниковій, 18» 
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№ 597 «Про надання Гавриленко О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 

вул. Каштановій, 53-а, смт Нове» 

№ 598 «Про надання Курбет О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Каштановій, 51-ж, смт Нове» 

№ 599 «Про надання Долиняк О.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Західній, 23, смт Нове» 

№ 600 «Про надання Кодемі Т.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Каштановій, смт Нове (біля земельної ділянки з кадастровим     

№ 3510166900:09:068:0290)» 

№ 601 «Про надання Добровольському О.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 

вул. Центральній, смт Нове» 

№ 602 «Про надання Ткаченко О.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки поруч з 

земельною ділянкою з кадастровим № 3510100000:02:028:0599» 

№ 603 «Про надання Дубовій В.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між  

пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

№ 604 «Про надання Поповиченко О.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Яворницького, 28» 

№ 605 «Про надання Горіну А.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Якуба 

Коласа (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:48:413:0201)» 

№ 606 «Про передачу Черніковій А.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки поруч із земельною ділянкою з кадастровим                          

№ 3510100000:48:413:0067» 

№ 607 «Про надання Фьодоровій В.О. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Фісановича (біля будинку № 41)» 

№ 608 «Про надання Тесленку С.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Каштановій (біля будинку № 40-а), смт Нове» 

№ 609 «Про передачу Носовському В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)» 

№ 610 «Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дружби, 83, смт Нове» 
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№ 611 «Про передачу Нестеренку В.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Салганні піски» 

№ 612 «Про надання Брюховецькому Є.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Суворова, 39» 

№ 613 «Про надання Бойко О.Л. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Профспілковій, 12» 

№ 614 «Про надання Гуслістій І.А. та Фортуні В.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           

вул. Максима Залізняка, 35/1» 

№ 615 «Про надання Новосьоловій Л.Л. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Гетьмана Сагайдачного, 73» 

№ 616 «Про надання Балануці Н.П. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Береговій, 8» 

№ 617 «Про надання Гудкову М.М. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Мінській, 16» 

№ 618 «Про надання Машковській О.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Бесарабській, 13» 

№ 619 «Про надання Чуприні О.О. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Сергія Хрипунова, 48» 

№ 620 «Про надання Драганову В.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Мінському, 22» 

№ 621 «Про передачу Крижановському О.В. безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Івана Богуна, 163» 

№ 622 «Про передачу Скібіцькій Н.Г. та Носовському В.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Гідросилівській, 6» 

№ 623 «Про передачу Студнікову О.О. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Архітектора Достоєвського, 1-а» 

№ 624 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 625 «Про передачу Баші Ю.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Чайковського, 26» 

№ 626 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 627 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 628 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 629 «Про передачу Щербині В.О. у власність земельної ділянки  

по вул. Дружби, 9, смт Нове» 
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№ 630 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 631 «Про передачу Зябліковій Н.М. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Гранітній, 25» 

№ 632 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам» 

№ 633 «Про надання Шмегельській Д.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Шумілова (біля будинку № 78)» 

№ 634 «Про надання Мандрик Л.І. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Холодноярській, 13» 

№ 635 «Про надання Тихому А.А. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Народній, 6» 

№ 636 «Про надання Копотій Л.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Адама Міцкевича, 18» 

№ 637 «Про надання Логанович О.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Дружби, 53, смт Нове» 

№ 638 «Про надання Курченко О.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Гетьмана Сагайдачного, 118» 

№ 639 «Про надання Антонюк Г.М. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Гетьмана Сагайдачного, 120-а» 

№ 640 «Про надання Полюховичу В.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 38» 

№ 641 «Про надання Стадніку М.А. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Херсонській, 68» 

№ 642 «Про передачу Грош І.Б. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Олександра Олеся, 76» 

№ 643 «Про передачу Довбні В.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

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

№ 644 «Про передачу Стойку В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Бехтерева, 5, смт Нове» 

№ 645 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах» 

№ 646 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах» 
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№ 647 «Про передачу Козару Т.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Семенівському, 28» 

№ 648 «Про передачу Кур’ян М.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Родниковій (біля будинку № 32)» 

№ 649 «Про передачу Розуменко Є.Я. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Туркенича, смт Нове» 

№ 650 «Про передачу Туренку М.І. земельної ділянки в оренду  

по вул. Лавандовій, 27-а» 

№ 651 «Про передачу ТОВ «ЕНДЖЕЛ КЕПІТАЛ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Героїв України, 31-а» 

№ 652 «Про передачу ТОВ «НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Кропивницького, 2-а» 

№ 658 «Про передачу АТ «ОРЕГОН» земельної ділянки в оренду  

по вул. Юрія Олефіренка (біля Ковалівського парку)» 

№ 660 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Виставочній (біля будинку № 2-г)» 

№ 661 «Про надання ТОВ «ТАРТ-ГРУП» дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

оформлення права оренди по вул. Першій Виставковій, 15-а,                     

смт Нове» 

№ 662 «Про надання Ковалю О.Ю. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права 

оренди по вул. В’ячеслава Чорновола, 30-а» 

№ 663 «Про надання ТОВ «Завод органічної хімії та синтезу» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Промисловій, 3» 

№ 664 «Про надання ТОВ «Завод органічної хімії та синтезу» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Промисловій, 3-б» 

№ 665 «Про надання Анісову Д.В. та Кроту І.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Степняка-Кравчинського, 18» 

№ 666 «Про надання ТОВ «Централ Фармінг Юкрейн» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Дворцовій, 12» 

№ 672 «Про поновлення Циганашу В.О. договору оренди землі  

по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)» 
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№ 675 «Про поновлення ПрАТ «КИЇВСТАР» договору оренди землі по   

вул. Вокзальній (біля мосту через р. Інгул)» 

№ 676 «Про поновлення ФОП Єфіменко Л.Г. та ФОП Ведулі Т.І. договору 

оренди землі по просп. Винниченка (зупинка міського транспорту 

«ПТУ № 14»)» 

№ 677 «Про надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Набережній, 13» 

№ 678 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Короленка, 58» 

№ 679 «Про затвердження КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, 

РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  

вул. Садовій, 88» 

№ 680 «Про затвердження земельної ділянки по пров. Гулака-

Артемовського, право оренди на яку набувається на аукціоні» 

№ 684 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 14-б» 

№ 685 «Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Короленка, 121-а» 

№ 686 «Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Короленка, 121-а» 

№ 687 «Про затвердження Місько К.І. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Промисловій, 11» 

№ 688 «Про затвердження Міську О.Л. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Заміській, 4» 

№ 689 «Про затвердження ПП «АЗС-БУДЦЕНТР» проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Лавандовій, 27-а» 

№ 690 «Про зміну Закузному А.О. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Прирічній, 18» 

№ 691 «Про затвердження Дуднікову О.О. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Межовий бульвар, 9-а» 

№ 692 «Про затвердження Кріпаку С.В. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Вокзальній, 33-б» 

№ 694 «Про відмову Кечкіну А.С. у наданні дозволу на відведення 

земельної ділянки по вул. Ялинковій (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:06:047:0247)» 
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№ 695 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 696 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 697 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 698 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 699 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 700 «Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок» 

№ 702 «Про внесення змін до договору оренди землі по  

вул. Набережній, 13» 

№ 703 «Про внесення змін до договору оренди землі від 09.09.2004  

№ 274 по вул. Можайського» 

№ 708 «Про затвердження Момот О.М. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Сугокліївській, 60» 

№ 709 «Про надання ТзОВ «АПК «НІКА» та Онулу М.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Ливарній, 1» 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління апарату 

Кропивницької міської ради                     Ірина КАМЕНСЬКА 
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