
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від 15 листопада 2021 року        № 8-р 

 

 

Про скликання восьмої сесії 

Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

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

самоврядування в Україні», відповідно до статей 20, 21, 22 Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами): 

 

 1. Скликати восьму сесію Кропивницької міської ради восьмого 

скликання 25 листопада 2021 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення 

міської ради). 

 

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

восьмої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання (додається). 

 

3. Управлінню апарату Кропивницької міської ради інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення восьмої сесії Кропивницької              

міської ради восьмого скликання з розміщенням такої інформації в засобах 

масової інформації, на вебсайті міської ради та забезпечити технічний 

супровід проведення засідання міської ради електронною системою 

голосування «Рада-В». 

 

 4. Директору комунального підприємства «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» забезпечити дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів під час проведення засідання сесії                 

міської ради. 
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 5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Кропивницької 

міської ради повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати в 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска. 

 

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради О.Колюку. 

 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  35 83 93 



                            ПРОЄКТ 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

восьмої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
 

                   

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 
проєкту 

рішення 

Назва питання 
Власне ім’я та прізвище, 

посада доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Олег Колюка, 

секретар міської ради 

2.  780 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 
2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної 
громади на 2021 рік» 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

3.  401 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 92 

«Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я 
на 2021-2025 роки» 

Оксана Макарук, 
начальник управління охорони 

здоров’я 

4.  876 
доопрацьований 

Про затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у 

новій редакції   (додаток в електронному вигляді) 

Оксана Макарук, 
начальник управління охорони 

здоров’я 

5.  811 
доопрацьований 

Про внесення змін та доповнення до рішення Кропивницької міської ради 

від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 
місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами) 

Віктор Кухаренко, 
начальник Головного управління 

житлово-комунального 

господарства 

6.  823 
Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УНІВЕРСАЛ 2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в новій редакції 
Віктор Кухаренко, 

начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства 

7.  885 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до власності Кропивницької 
міської територіальної громади житлового будинку по вул. Генерала 
Родимцева, 90-а 

Віктор Кухаренко, 
начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства 

8.  814 

Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 94 

«Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів 
міської ради на 2021-2023 роки» 

Ірина Каменська, 
т.в.о. начальника управління апарату  

міської ради 

9.  819 
Про зняття з контролю окремих рішень Кропивницької міської ради 

восьмого скликання   (додаток в електронному вигляді) 

Ірина Каменська, 
т.в.о. начальника управління апарату  

міської ради 



10.  816 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2285 

«Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування 
на 2019-2021 роки» (зі змінами)  

Оксана Бабаєва, 
начальник управління 

інформаційних технологій 

11.  817 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року          

№ 1410 «Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток 
культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки» (зі змінами)  
(на 2021-2022 роки) 

Ірина Мартинова, 
т.в.о. начальника управління 
містобудування та архітектури 

12.  818 

Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 93 

«Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 
«Безпечне місто»  на 2021-2023 роки» 

Олександр Шишко, 
начальник управління з питань 

запобігання та виявлення корупції 

13.  820 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року           

№ 2275 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки»  (зі змінами) 

Сергій Коваленко, 
начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

14.  866 

Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки 

Сергій Коваленко, 
начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

15.  824 
доопрацьований 

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»                   

(зі змінами) 

Сергій Білокінь, 
начальник управління капітального 

будівництва 

16.  862 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 

2021 року № 97 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва ум. Кропивницькому на 2021-2023 роки» 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

17.  863 

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» (зі змінами) 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

18.  803 
доопрацьований 

Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної 
площі нерухомого майна фізичних осіб 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

19.  812 
доопрацьований 

Про затвердження Плану діяльності Кропивницької міської ради з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 



20.  888 

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» (зі змінами) 

Тетяна Тимоховська, 
начальник управління з питань захисту 

прав дітей 

21.  889 
Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки 

Тетяна Тимоховська, 
начальник управління з питань захисту 

прав дітей 

22.  887 
Про звільнення від сплати державного мита Тетяна Тимоховська, 

начальник управління з питань захисту 

прав дітей 

23.  613 
доопрацьований 

Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України       

«Про адміністративні послуги» на 2022-2024 роки 

Олександр Нікітенко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

24.  882 

Про звільнення у 2022 році вихованців КЗ «Дитячий будинок «Наш дім» 

Кропивницької міської ради» від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

Олександр Нікітенко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

25.  883 

Про звільнення у 2022 році вихованців Кропивницького міського 

соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, від сплати адміністративного збору, який зараховується до 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

Олександр Нікітенко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

26.  760 
доопрацьований 

Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання 
постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького               

на 2022-2024 роки 

Віктор Лєвашов, 
завідувач сектору мобілізаційної 
роботи та територіальної оборони 

27.  813 

Про затвердження Програми здійснення представницьких та інших 

організаційних заходів, пов’язаних із діяльністю Кропивницької міської 
ради, на 2022-2024 роки 

Олена Брюм, 
начальник управління діловодства 

та організаційної роботи 

28.  861 

Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 
відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-

2024 роки 

Наталія Магер, 
начальник управління персоналу 

29.  884 
Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування      
Марченко Л.М. 

Наталія Магер, 
начальник управління персоналу 

30.  778 
Про оптимізацію мережі закладів освіти Лариса Костенко, 

начальник управління освіти 

31.  779 
Про затвердження Статутів закладів освіти у новій редакції   (3 заклади) Лариса Костенко, 

начальник управління освіти 



32.  815 
доопрацьований 

Про перейменування закладів освіти   (4 заклади) Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

33.  886 
Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 07 вересня 
2021 року № 730 «Про перейменування шкіл» 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

34.  865 
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
м.Кропивницького, які підлягають приватизації 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

35.  821 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року           

№ 3140 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у 

місті Кропивницькому на 2020-2022 роки» (зі змінами) 

Роман Лунгол, 
начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Лунгол Роман Станіславович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність  
приймаються не менш як двома третинами (28) голосів депутатів від загального складу ради   (п. 36 - 92): 

 

Учасники АТО (дозволи) 

36.  
781 Про надання Сергієнку А.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0576) 

37.  
782 Про надання Чубенку В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

38.  833 
Про надання Іванову М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0481) 

Учасники АТО (передача) 

39.  
783 Про передачу Данилюку В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка               

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0027) 

40.  
737 Про передачу Пономаренку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка (навпроти 

будинку № 17) 

41.  
738 Про передачу Бересту І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Вільному (між земельними 

ділянками з кадастровими № 3510100000:06:047:0019 та № 3510100000:06:047:0015) 

42.  
784 Про передачу Пасічнику В.О. безоплатно у власність земельної ділянки між  

пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

43.  628 Про передачу Гевель К.В. безоплатно у власність земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка 



Приватний сектор (дозволи) 

44.  
726 Про надання Хмаровій Л.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по тупику Уральському, 9 

45.  785 
Про надання Захаровій Я.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(між земельними ділянками з кадастровими № 3510100000:02:028:0467 та № 3510100000:02:028:0479) 

46.  804 
Про надання Полудню О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(між земельними ділянками з кадастровими № 3510100000:02:028:0503 та № 3510100000:02:028:0502) 

47.  835 
Про надання Воскресенській О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (між будинками № 62 по вул. Донецькій та № 1 по вул. Юрія Власенка) 

48.  
693 Про надання Кравченку Д.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на перехресті пров. Першотравневому та пров. Халтуріна 
Приватний сектор (передача) 

49.  728 Про передачу Клоковій Л.С. у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 9-г, смт Нове 
50.  729 Про передачу Глушаєвій І.М. у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 9-в, смт Нове 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

51.  791 
Про надання Кухаренко І.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Рязянській (біля будинку № 2-д) 

52.  792 
доопрацьований 

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

в садових товариствах   (53 пункти) 

53.  750 
Про надання Пузанковій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 58) 

54.  834 
доопрацьований 

Про надання Бручковському В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Делегатській (напроти будинку № 2) 

55.  877 
доопрацьований 

Про надання Думчікову І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки            

по вул. Герцена (біля будинку № 14-а) 
Індивідуальне садівництво (передача) 

56.  847 
доопрацьований 

Про передачу Крамаренко Г.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 77) 

Гаражі (дозволи) 

57.  
312 

доопрацьований 
Про надання Миргородському М.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1, поряд з ГК «Жадівський»)   (особа з інвалідністю 

І  групи) 

58.  
3325 

доопрацьований 
Про надання Пухкому В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Андріївській (біля будинку № 16)   (учасник АТО/ООС, інв. І групи) 



59.  4379 
доопрацьований 

Про надання Смірнову П.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Соборній (між будинками № 22 та № 24-а)   (ветеран ВВВ, інвалід І групи, вільна) 

60.  

594 
доопрацьований 

Про надання Шостак Ю.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, кор. 1, поруч із земельною ділянкою з кадастровим                   

№ 3510100000:37:316:0171) 

61.  
516 

доопрацьований 
Про надання Сотник Т.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова (у дворі будинку № 20, корп. 1) 

62.  
672 

доопрацьований 
Про надання Сазонову О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 29) 

63.  
673 

доопрацьований 
Про надання Чернобай Г.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 40) 

64.  
674 

доопрацьований 
Про надання Мироненку В.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Сухумській (поряд з багатоповерховим будинком № 8) 

65.  
675 

доопрацьований 
Про надання Тітову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Похитонова (навпроти будинку № 1-а)   (учасник АТО/ООС) 

66.  
637 Про надання Зуєву В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

67.  3823 
доопрацьований 

Про надання Чиглінцевій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Олексія Єгорова (у дворі будинку № 8) 

68.  4054 
доопрацьований 

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

по вул. Велика Перспективна, 6/3 

69.  4408 
доопрацьований 

Про надання Галичу О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Героїв України (біля будинку № 12, корп. 4)    (інв. ІІІ гр.) 

70.  
2645 

доопрацьований 
Про надання Басхалілову М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Карабінерній (навпроти будинку № 40)   (учасник бойових дій) 

71.  2806 
доопрацьований 

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

по вул. Січовій   (учасник АТО) 

72.  
2873 

доопрацьований 
Про надання Ковалишиній М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Валерія Гончаренка (біля будинку № 5-д) 

73.  
646 Про надання Філоненко О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Декабристів (біля будинку № 20) 

74.  
638 Про надання Петушинській І.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 11/11) 



75.  
734 Про надання Мігалатюку В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 10, навпроти під’їзду № 4)   (учасник АТО) 

Гаражі (передача у власність) 

76.  508 
доопрацьований 

Про передачу Фундовному В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 7 

77.  514 
доопрацьований 

Про передачу Гуцу М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26) 

78.  518 
доопрацьований 

Про передачу Чернову С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку№ 26) 

79.  
511 

доопрацьований 
Про передачу Вовку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 20)   
(учасник АТО) 

80.  
510 

доопрацьований 
Про передачу Стригачову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архангельській                       

(біля будинку № 46/91) 

81.  
414 Про передачу Мнеці А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 2)  

(мати дитини-інваліда) 

82.  
3812 Про передачу Соповій Т.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі 

будинку № 22/5) 

83.  
3982 Про передачу Брезгалову Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі 

ПАТ «Радій»)   (інвалід І групи ЧАЕС) 

84.  371 Про передачу Озерному А.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку № 7, корп. 2) 

85.  
441 Про передачу Михайлову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку         

№ 32, корп. 3)   (ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС) 

86.  53 
доопрацьований 

Про передачу Крук Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку  № 107) 

87.  4169 
доопрацьований 

Про передачу Чабаненко О.А. безоплатно у власність земельної ділянки № 16 по вул. Металургів, смт Нове 

88.  647 Про передачу Стоєвій Г.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 9) 

89.  
3833 

доопрацьований 
Про передачу Смірнову С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі 
будинку № 9) 

90.  4046 
доопрацьований 

Про передачу Колосу О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 32)   
(учасник АТО) 

91.  115 
доопрацьований 

Про передачу Адаменку В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 14, 

корп. 1)   (учасник бойових дій) 

92.  4365 
доопрацьований 

Про передачу Хромею М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка  
(біля будинку № 5) 



Рішення приймаються більшістю голосів (22): 

Приватний сектор (передача) 

93.  709 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (48 пунктів) 

94.  789 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (43 пункти) 

95.  853 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (42 пункти) 

Гараж (передача) 

96.  3837 
доопрацьований 

Про передачу Шарандак Н.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

97.  869 
Про надання Сакалошу М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Першій Виставковій, 25-б, смт Нове 

Оренда (дозволи) 

98.  
770 Про надання ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Карпатській, 30 

99.  
774 Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Промисловій (біля будинку № 3-в) 
Аукціони (дозволи) 

100.  
769 

доопрацьований 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Першій Виставковій (біля земельної ділянки з кадастровим       

№ 3510166900:22:173:0011), смт Нове, право оренди на яку набувається на аукціоні 
101.  831 Про затвердження земельної ділянки по проїзду Аджамському, право оренди на яку набувається на аукціоні 

102.  871 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9, корп. 2), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

103.  
716 

доопрацьований 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 2/1), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 
Оренда (поновлення) 

104.  772 Про поновлення ПрАТ «Кіровоградобленерго» договору оренди землі по просп. Промисловому, 6-п 

105.  773 Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди землі по вул. Генерала Родимцева, 92-а 

106.  775 
доопрацьований 

Про поновлення Тельновій С.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-в 

107.  776 Про поновлення ТОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» договору оренди землі по вул. Героїв України, 22-б 

108.  808 Про поновлення МААК «УРГА» договорів оренди землі по вул. Короленка, 1-а 
109.  828 Про поновлення Бику С.А. договору оренди землі по вул. Євгена Тельнова (біля житлового будинку № 11/31) 

110.  830 Про поновлення ТОВ «Жоан ЛТД» договору оренди землі по вул. Короленка, 28-а 
111.  263 Про поновлення Юраху В.М. договору оренди землі по вул. В'ячеслава Чорновола, 22 



Оренда (передача) 

112.  771 Про передачу ПП «Луна 502» в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л 

113.  809 Про передачу Момоту Ю.В. земельної ділянки в оренду по вул. Поповича, 1-б 

114.  826 Про передачу Ковалю О.Ю. в оренду земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 30-а 

115.  827 
доопрацьований 

ро передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по вул. Виставочній (біля будинку № 2-г) 

116.  868 Про передачу Мальованій З.В. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва,14-г 
117.  699 Про передачу Мальованій З.В. в оренду земельної ділянки по просп. Університетському, 21-г 
118.  700 Про передачу Мальованій З.В. в оренду земельної ділянки по пров. Фортечному, 25-б 

119.  870 Про передачу Драб С.С. та Абдразаковій С.С. в оренду земельної ділянки по тупику Азовському, 1 

120.  874 Про передачу ТОВ «ЄРА-ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду по вул. Першій Виставковій, 37-л 

121.  875 Про передачу Чудній О.В. земельної ділянки в оренду по вул. Промисловій, 19 

Поділ (дозволи) 

122.  832 
доопрацьований 

Про надання ТОВ «ФК «Ятрань» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок по вул. Короленка, 66 

Інвентаризація (затвердження) 

123.  
605 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в північно-східній 

частині смт Нове, м. Кропивницький 

Постійне користування (дозвіл) 

124.  878 
Про надання ОКДЮСШ «НІКА» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка 

Постійне користування (передача) 

125.  
850 Про передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Гагаріна, 16-б 

126.  
851 Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення скверу «Фонтанний» 

127.  852 
Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної ділянки для 
розміщення та обслуговування лісопарку «Бєляєвський» 

128.  898 Про передачу КНП «ЦМЛ КМР» у постійне користування земельної ділянки по вул. Салганні Піски, 14 

Викуп (дозволи) 

129.  
810 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Пацаєва                  

(біля магазину «Анталія») 

 



Викуп (затвердження) 

130.  872 Про продаж Герко О.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Соборній, 17 

Відмови 

131.  
741 Про відмову Максименку А.В. у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Поповича (біля будинку № 7-в) 

132.  
527 Про відмову Аріставі А.Р. у поновленні договору оренди землі від 13.07.2010 № 172 по вул. Космонавта 

Попова 

133.  
528 Про відмову Аріставі А.Р. у поновленні договору оренди землі від 13.07.2010 № 171 на розі вулиць Юрія 

Коваленка та Космонавта Попова 
134.  854 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (4 пункти) 

135.  855 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (129 пунктів) 

136.  856 
доопрацьований 

Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (22 пункти) 

137.  857 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (24 пункти) 

138.  225 
доопрацьований 

Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок    (19 пунктів) 

Внесення змін 

139.  807 
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021 № 472   (Про передачу ПАТ «Укртелеком» земельної 

ділянки в оренду по вул. Курганній, 58) 

140.  858 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради   (3 пункти) 

141.  867 
Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2021 № 914   («Про надання Зайцеву А.М. дозволу на передачу 

орендованої земельної ділянки в суборенду по вул. Преображенській (біля магазину «Соколівський м'ясокомбінат») 

142.   РІЗНЕ 
 

 

 


