
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 25 серпня 2022 року        № 1256 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування           

в Україні», статей 17, 20, 21, 22, 28, 31 Регламенту Кропивницької міської 

ради восьмого скликання (зі змінами), враховуючи пропозиції секретаря 

міської ради О.Колюки, керівників виконавчих органів міської ради, постійної 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

транспорту від 22 серпня 2022 року, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 1058 «Про затвердження порядку 

денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання»                

(з урахуванням доповнень, внесених рішеннями міської ради від 04 лютого 

2022 року № 1091, від 18 лютого 2022 року № 1221, від 24 лютого 2022 року 

№ 1225 та від 12 травня 2022 року № 1232), а саме: 

включити та затвердити додаткові питання до порядку денного       

дев’ятої сесії (VІІ засідання) Кропивницької міської ради восьмого скликання,                    

що додаються. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              25 серпня 2022 року  № 1256 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ  

до порядку денного дев’ятої сесії (VІІ засідання) Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада 

доповідача 

1.  Про інформацію керівника Кропивницької окружної 

прокуратури Кіровоградської області про результати 

діяльності на території міста Кропивницького за І півріччя 

2022 року 

б/н Кропивницька 

окружна 

прокуратура 

Кіровоградської 

області 

С.Когатько, 
перший заступник 

керівника Кропивницької 
окружної прокуратури 

Кіровоградської області 

2.  Про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 

2020 року № 42  («Про затвердження складу постійних комісій 

Кропивницької міської ради восьмого скликання») 
1324 

Управління 

апарату міської 

ради 

О.Колюка, 
секретар міської ради 

3.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 08 липня 2021 року № 575 «Про перейменування 

комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького» та затвердження Статуту в новій 

редакції» 

1294 
доопрацьований 

Управління 

молоді та спорту 

В.Гурський, 
начальник управління 

4.  Про надання згоди на безоплатну передачу з комунальної 

власності міста незавершеного будівництвом об’єкта 

«Насосна станція «Зона ІІ-А» м. Кіровоград резервуар 

чистої води-будівництво» у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області 

1303 

Управління 

капітального 

будівництва 

С.Білокінь, 
начальник управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37778-pr_rish_1294_22-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37851-pr_rish_1294_02-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37866-pr_rish_1303_05-08-2022.pdf
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5.  Про припинення шляхом ліквідації комунального 

підприємства «Школяр» 1304 
доопрацьований 

Департамент  

з питань 

економічного 

розвитку 

Н.Рахуба, 
директор департаменту 

6.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 11 червня 2019 року № 2568 «Про затвердження 

Положення про порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою 

комунальної власності з використанням їх окремих 

елементів на території міста Кропивницького» 

1305 
доопрацьований 

-//- -//- 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради від 06 березня 

2013 року № 2264 «Про припинення комунального 

підприємства «Кіровоградські ринки» шляхом ліквідації» 

1317 
доопрацьований 

-//- -//- 

8.  Про затвердження статутів комунальних некомерційних 

підприємств у новій редакції  (2 підприємства) 
1307 

доопрацьований 
Управління 

охорони здоров’я 

О.Макарук, 
начальник управління 

9.  Про внесення змін та затвердження Статуту Комунального 

підприємства «Трест зеленого господарства» в новій 

редакції 
1316 

доопрацьований 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Ю.Яндович, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

10.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 04.02.2022 № 1109 «Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ» 

1330 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань житлово-

комунального 

господарства 

та транспорту, 

голова комісії – 

В.Рубан) 

Ю.Яндович, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37867-pr_rish_1304_08-08-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37949-pr_rish_1304_17-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37868-pr_rish_1305_08-08-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37929-pr_rish_1305_15-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37905-pr_rish_1317_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37950-pr_rish_1317_17-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37881-pr_rish_1307_10-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37935-pr_rish_1307_15-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37910-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%E2%84%96%201316.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37947-pr_rish_1316_17-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37971-pr-rish-1330-22-08-2022.pdf
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11.  Про внесення змін та затвердження Статуту Дитячої школи 

мистецтв міста Кропивницького в новій редакції 
1310 

доопрацьований 

Управління 

культури і 

туризму 

А.Назарець, 
начальник управління 

12.  Про внесення змін та затвердження Статуту Музичної 

школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького в новій 

редакції 

1311 
доопрацьований 

-//- -//- 

13.  Про внесення змін та затвердження Статуту комунального 

закладу «Музична школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса                      

міста Кропивницького» в новій редакції  

1312 
доопрацьований 

-//- -//- 

14.  Про внесення змін та затвердження Статуту Музичної 

школи № 3 міста Кропивницького в новій редакції 

 

1313 
доопрацьований 

-//- -//- 

15.  Про внесення змін та затвердження Статуту Музичної 

школи № 4 міста Кропивницького в новій редакції 

 

1314 
доопрацьований 

-//- -//- 

16.  Про внесення змін та затвердження Статуту Художньої 

школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького в 

новій редакції 

1315 
доопрацьований 

-//- -//- 

17.  Про звільнення у 2022 році внутрішньо переміщених осіб 

від оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади 

1215 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг 

О.Нікітенко, 
директор департаменту 

18.  Про внесення змін до рішень міської ради від 18 серпня 

2020 року № 3352 та від 07 вересня 2021 року № 734                
(№ 3352, № 734 «Про внесення змін та доповнень до рішень міської 

ради щодо приватизації комунального майна») 

1212 

Управління 

комунальної 

власності 

А.Пасенко, 
начальник управління 

19.  Про деякі питання, пов’язані з орендою майна, що 

належить до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади  

1308 
доопрацьований 

-//- -//- 

20.  Про надання пільг орендарям комунального майна на 

період дії правового режиму воєнного стану 

 

1321 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37891-pr_rish_1310_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37972-pr-rish-1310-22-08-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37892-pr_rish_1311_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37973-pr-rish-1311-22-08-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37893-pr_rish_1312_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37974-pr-rish--1312-22-08-2022-.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37894-pr_rish_1313_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37975-pr-rish-1313-22-08-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37895-pr_rish_1314_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37976-pr-rish-1314-22-08-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37896-pr_rish_1315_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37977-pr-rish-1315-22-08-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37387-pr_rish_1215_26-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37304-pr_rish_1212_19-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37875-pr_rish_1308_10-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37955-pr_rish__1308_17-08-2022_.pdfhttp:/www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37955-pr_rish__1308_17-08-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37926-pr_rish_1321_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37983-pr-rish-1321_25-08-2022.pdf
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21.  Про перейменування закладів освіти  (7 закладів) 
1213 

Управління освіти Л.Костенко, 
начальник управління 

22.  Про затвердження Положення про КОМУНАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД «КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ 

ГУРТОЖИТОК» в новій редакції 

1239 

-//- -//- 

23.  Про створення комунального закладу  (Кропивницький 

міський соціальний гуртожиток № 2) 

 

1301 
доопрацьований -//- -//- 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради від 28 липня 

2016 року № 458 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 січня  

2004 року № 680» «Про започаткування міської премії  

імені В.О. Сухомлинського»  

1306 

-//- -//- 

25.  Про організацію харчування учнів та вихованців в закладах 

освіти на 2022 рік 

 

1318 
доопрацьований -//- -//- 

26.  Про внесення змін до рішення міської ради від 24 квітня 

2018 року № 1586 «Про затвердження нової редакції 

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 

Кропивницького» (зі змінами) 

1214 

Департамент 

соціальної 

політики 

Ю.Вовк, 
директор департаменту 

27.  Про створення Комунальної установи «Кропивницький 

міський центр запобігання та протидії насильству» 

Кропивницької міської ради 

1323 -//- -//- 

28.  Про Комунальну установу «Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради 

1309 -//- -//- 

29.  Про затвердження положень про управління молоді та 

спорту Кропивницької міської ради та департамент 

соціальної політики Кропивницької міської ради в новій 

редакції 

1320 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37312-pr_rish_1213_25-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37594-pr_rish_1239_29-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37861-pr_rish_1301_04-08-2022__.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37928-pr_rish_1301_12-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37921-pr_rish_1306_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37918-pr_rish_1318_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37948-pr_rish_1320_17-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37354-pr_rish_1214_25-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37957-pr_rish_1323_18-08-2022_2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37879-pr_rish_1309_10-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37925-pr_rish_1320_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37948-pr_rish_1320_17-08-2022.pdf
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30.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 02 лютого  2021 року № 49 «Про структуру та загальну 

чисельність виконавчих органів Кропивницької міської 

ради» (зі змінами) 

1279 
доопрацьований 

Управління 

персоналу 

Н.Магер, 
начальник управління 

31.  Про внесення змін до містобудівної документації 

Генерального плану та Плану зонування території міста 

Кропивницького (окремої його частини - земельної ділянки 

з кадастровим номером 3510100000:36:304:0014) в межах 

вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука зі зміною 

зони Р-2 – рекреаційної зони активного відпочинку та 

території зелених насаджень загального користування, на 

зону багатоквартирної житлової забудови Ж-4 

1241 
доопрацьований 

Управління 

містобудування 

та архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

32.  Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території 
1302 

доопрацьований 
-//- -//- 

33.  Про надання пільг зі сплати земельного податку                        

у 2023 році 
1240 

доопрацьований 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 
середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

34.  Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки за кадастровим 

номером 352285800:02:000:2695, що перебуває в оренді 

ТОВ «Енергопарк-2» 

1300 
доопрацьований 

-//- -//- 

35.  Про надання КП «Теплоенергетик» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Університетському (напроти 

ЦНТУ) 

1086 
доопрацьований 

-//- -//- 

36.  Про передачу КП «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельних ділянок по місту Кропивницькому 
(29 пунктів) 

 

1088 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37718-pr_rish_1279_13-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37956-pr_rish_1279_18-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37639-pr_rish_1241_01-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37641-pr_rish_1241_04-07-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37941-pr_rish_1302_16-08-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2022&m=8#subdocs37941
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37630-pr_rish_1240_30-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37801-pr_rish_1240_27-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37852-pr_rish_1300_03-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37934-pr_rish_1300_15-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36264-pr_rish_1086_26-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37938-pr_rish_1086_16-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36266-pr_rish_1088_26-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37443-pr_rish_1088_06-06-2022.pdf
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37.  Про затвердження ПП «АСТАРТА ГРУП» проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по пров. Миргородському, 11 

796 -//- -//- 

38.  Про затвердження Зябліковій Н.М. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Гранітній, 25 

1261 -//- -//- 

39.  Про затвердження ПП «ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС» проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Полтавській, 1 

1275 
доопрацьований -//- -//- 

40.  Про надання ГУНП в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по вул. Першій Виставковій 

1256 

-//- -//- 

41.  Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Металургів,               

смт Нове 

1257 -//- -//- 

42.  Про надання УКБ Кропивницької міської ради дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Металургів, 15 

1266 
доопрацьований 

-//- -//- 

43.  Про передачу ГУНП в Кіровоградській області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова 
1148 -//- -//- 

44.  Про припинення управлінню капітального будівництва 

Кропивницької міської ради права постійного 

користування земельною ділянкою по вул. Степняка-

Кравчинського та передачу її ОКВП «Дніпро-Кіровоград» 

1060 
доопрацьований 

-//- -//- 

45.  Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» у постійне користування земельних ділянок  

по вул. Холодноярській (лісопарк «Сосновий») 

1258 -//- -//- 

46.  Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Короленка (сквер «Гай десантників») 

1259 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34713-pr_rish_796_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37665-pr_rish_1261_04-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37701-pr_rish_1275_12-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37940-pr_rish_1275_16-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37660-pr_rish_1256_04-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37661-pr_rish_1257_04-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37673-pr_rish_1266_05-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37939-pr_rish_1266_16-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36536-pr_rish_1148_11-02-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36171-1060-20220119.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37644-pr_rish_1060_04-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37662-pr_rish_1258_04-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37663-pr_rish_1259_04-07-2022.pdf
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47.  Про затвердження комунальному закладу «Кіровоградське 

обласне бюро медико-соціальної експертизи 

Кіровоградської обласної ради» технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                             

вул. Академіка Корольова, 34/19 

1273 -//- -//- 

48.  Про затвердження ВАТ «Кіровоградгаз» технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі                       

(на місцевості) по м. Кропивницькому 

1291 
доопрацьований 

-//- -//- 

49.  Про передачу з комунальної в державну власність 

земельної ділянки по вул. Дворцовій (Театральній), 6/7 
1260 

доопрацьований 
-//- -//- 

50.  Про надання ОКВП «Дніпро-Кіровоград» дозволу на 

розробку технічної документації щодо поділу  

та об’єднання земельних ділянок по вул. Холодноярській, 2-в 

1293 -//- -//- 

51.  Про надання ТОВ «Аргуспром» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Дворцовій  (Театральній), 14 

468 -//- -//- 

52.  Про надання Колісник М.С. дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі                            

(на місцевості) для оформлення права оренди  

по вул. Юрія Олефіренка, 16/32 

1116 -//- -//- 

53.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Андріївській                     

(біля будинку № 2-а) 

1124 -//- -//- 

54.  Про надання ТОВ «РЕНЕСАНС ХОЛДИНГ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Євгена Маланюка, 21 

1125 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37699-pr_rish_1273_12-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37775-pr_rish_1291_22-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37874-pr_rish_1291_10-08-2022__.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37664-pr_rish_1260_04-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37693-pr_rish_1260_08-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37777-pr_rish_1293_22-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32568-pr_rish_468_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36454-1116-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36452-1124-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36463-pr_rish_1125_09-02-2022.pdf
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55.  Про надання ТОВ «ФК «ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ТА 

СТРАТЕГІЇ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по                                

вул. Кримській, 74-б 

1175 -//- -//- 

56.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду уздовж проїзду Аджамського 

1230 -//- -//- 

57.  Про надання ПП «ОЛЕОС» дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Першій Виставковій, 1,  

смт Нове 

1267 -//- -//- 

58.  Про поновлення КП «Україна» договору оренди землі на 

площі Дружби народів, 9-а  (вул. Євгена Маланюка, 9-н) 
1113 -//- -//- 

59.  Про поновлення Закарян К.С. договору оренди землі по 

вул. Руслана Слободянюка, 132 
1114 -//- -//- 

60.  Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди землі 

по вул. Євгена Маланюка,17 
1117 -//- -//- 

61.  Про поновлення ФОП Заднєпряному А.Г. договору оренди 

землі по Холодноярській, 173-а 
1173 -//- -//- 

62.  Про поновлення Іожиці В.І. договору оренди землі по             

вул. Кропивницького, 189-а 
1223 -//- -//- 

63.  Про поновлення ТОВ «Ринок «Престиж» договору оренди 

землі по вул. Яновського (від салону «Меблі»  

до житлового будинку № 98)  

1237 -//- -//- 

64.  Про поновлення ТОВ «Міськпобутсервіс» договору оренди 

землі по вул. Руслана Слободянюка, 1 
1236 -//- -//- 

65.  Про поновлення ТОВ «КАТКОВ К» договору оренди землі 

по просп. Промисловому, 9 
1235 -//- -//- 

66.  Про поновлення Єгоровій А.О. договору оренди землі по 

вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18) 
1232 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36655-pr_rish_1175_18-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37584-pr_rish_1230_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37674-pr_rish_1267_05-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36456-1113-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36457-1114-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36459-1117-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36652-pr_rish_1173_18-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37441-pr_rish_1223_06-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37591-pr_rish_1237_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37590-pr_rish_1236_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37589-pr_rish_1235_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37586-pr_rish_1232_28-06-2022.pdf
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67.  Про поновлення ПМП НВФ «КІТ» договору оренди землі 

по вул. Героїв Маріуполя, 89-а 
1234 -//- -//- 

68.  Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди 

землі по вул. Короленка (біля аптеки) 
1227 -//- -//- 

69.  Про поновлення ФОП Заікіну І.О. договору оренди землі 

по вул. В’ячеслава Чорновола, 52/3 
1226 -//- -//- 

70.  Про поновлення ТОВ «ТРЕЛАКС-ПАК» договору оренди 

землі по просп. Інженерів, 15-б 
1225 -//- -//- 

71.  Про поновлення ТОВ «Поліграфічні послуги» договору 

оренди землі по вул. Районній, 7-б 
1269 -//- -//- 

72.  Про поновлення ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» договору 

оренди землі по вул. Степана Чобану, 15 та надання 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель  

1289 -//- -//- 

73.  Про поновлення АТ «Концерн Галнафтогаз» договору 

оренди земельної ділянки по вул. Преображенській, 90-а 
1296 

доопрацьований 
-//- -//- 

74.  Про поновлення АТ «Концерн Галнафтогаз» договору 

оренди земельної ділянки по просп. Університетському, 15-а 
1297 -//- -//- 

75.  Про передачу Анісову Д.В. та Кроту І.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 18 
1115 -//- -//- 

76.  Про передачу Ярошенку О.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Виставочній, 2 
1126 -//- -//- 

77.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки по вул. Промисловій (біля будинку № 3-в) 
1219 -//- -//- 

78.  Про передачу ТОВ «ДНК ГРУПП» в оренду земельної 

ділянки по вул. Карпатській, 30 
1218 -//- -//- 

79.  Про передачу ТОВ «ФАРММАШ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Героїв Маріуполя, 83-е 
1217 -//- -//- 

80.  Про передачу ТОВ «НВК РОСТОК-КІВ» в оренду 

земельної ділянки по проїзду Аджамському 

 

1216 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37588-pr_rish_1234_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37580-pr_rish_1227_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37579-pr_rish_1226_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37578-pr_rish_1225_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37676-pr_rish_1269_05-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37747-pr_rish_1289_14-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37838-pr_rish_1296_29-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37853-pr_rish_1296_02-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37839-pr_rish_1297_29-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36458-1115-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36453-1126-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37437-pr_rish_1219_06-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37436-pr_rish_1218_06-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37435-pr_rish_1217_06-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37434-pr_rish_1216_06-06-2022.pdf
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81.  Про передачу ПП «НОКСІМ» земельної ділянки в оренду 

по вул. Вокзальній, 31-л 
1224 -//- -//- 

82.  Про передачу Доценко Т.І. земельної ділянки в оренду по 

вул. Героїв-рятувальників, 22-в  
1228 -//- -//- 

83.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельних ділянок на перехресті вулиць Костромської та 

Затишної 

1287 -//- -//- 

84.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельних ділянок в районі вул. Миколи Міхновського 
1288 -//- -//- 

85.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного  

(біля будинку № 107) 

1295 -//- -//- 

86.  Про припинення Марченку В.Д. права користування 

земельною ділянкою по вул. Пашутінській 

(у дворі житлового будинку № 39) 

460 -//- -//- 

87.  Про припинення ПП «Сфера Консалт» права користування 

земельною ділянкою по вул. Героїв-рятувальників, 3-в 
1231 

доопрацьований 
-//- -//- 

88.  Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель в межах міста Кропивницького 
1122 -//- -//- 

89.  Про надання ТОВ «Структура Рент» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Вокзальній 

1268 -//- -//- 

90.  Про надання ТОВ «Брендагро» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Дворцовій  

(Театральній), 10 

1121 
доопрацьований 

-//- -//- 

91.  Про надання ПП «ТЕРРА 2006» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок в районі вулиць 

Михайлівської та Миколи Смоленчука 

980 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37577-pr_rish_1224_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37582-pr_rish_1228_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37745-pr_rish_1287_14-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37746-pr_rish_1288_14-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37837-pr_rish_1295_29-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32560-pr_rish_460_02-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37585-pr_rish_1231_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37963-pr-rish-1231-22-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36450-1122-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37675-pr_rish_1268_05-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36449-1121-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37645-pr_rish_1121_04-07-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35809-pr_rish_980_20-12-2021.pdf
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92.  Про надання ПП «Балтимор» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу  

та об’єднання земельних ділянок по вул. Великій 

Перспективній (біля ресторану «Київ») 

1281 -//- -//- 

93.  Про внесення змін до рішення міської ради від 06.10.2020 

№ 3585  («Про надання ТОВ «Ласка-Кіровоград» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Руслана Слободянюка, 215») 

1233 -//- -//- 

94.  РІЗНЕ    

 

 

Начальник управління  

апарату міської ради             Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37739-pr_rish_1281_14-07-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37587-pr_rish_1233_28-06-2022.pdf

