
 

 

ПРОЄКТ № 1373 
 

 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «___» ___________ 2022 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). 

 

 

 

Секретар міської ради                 Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 
Лариса Худояр 35 83 69 



Додаток до рішення 

Кропивницької міської ради  

«__» ________ 2022 року № ____ 

 
 

П Е Р Е Л І К 

рішень Кропивницької міської ради восьмого скликання,  

які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 

 від 02 лютого 2021 року 

№ 45 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради  

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

міністра України щодо недопущення підвищення цін на природний 

газ, електроенергію»; 

№ 48 «Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 

2021 рік»; 

№ 136 «Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки  

по вул. Вокзальній, 39-к»; 

№ 137 «Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки  

по вул. Вокзальній, 39-л» 

  

 від 25 березня 2021 року 

№ 165 «Про депутатський запит депутата Кропивницької міської ради 

Романескул І.В.»; 

№ 199 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності Кропивницької міської територіальної громади цілісного 

комплексу будівель, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, 

вул. Дарвіна, 23»; 

№ 275 «Про передачу ТОВ «ВТОРМЕТ ІНВЕСТ» земельної ділянки 

в оренду по вул. Виставочній, 2-г»; 

№ 288 «Про поновлення автогаражному кооперативу «Горняк» договору 

оренди землі по вул. Куроп’ятникова»; 

№ 290 «Про поновлення ФОП Дедушок Н.М. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Саратовській (біля будинку № 18)»; 

№ 291 «Про поновлення ПШБУ ДП ТОВ «ДЕВІС» договору оренди землі 

по вул. Сергія Сєнчева, 2-а» 

  

 від 20 травня 2021 року 

№ 368 «Про депутатський запит депутатки Кропивницької міської ради 

Ковальової-Алокілі О.А.»; 

№ 369 «Про депутатський запит групи депутатів «Міжфракційне 

депутатське об’єднання «РІВНІ МОЖЛИВОСТІ»; 
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№ 370 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України щодо сприяння у проведенні Всеукраїнського референдуму 

за народною ініціативою з питання продажу земель 

сільськогосподарського призначення» 

№ 398 «Про передачу Управлінню Кропивницької єпархії Православної 

Церкви України у постійне користування земельної ділянки по      

вул. Лінія 5-а, 25»; 

№ 399 «Про надання Коденцю С.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Батальйонній, 28»; 

№ 400 «Про надання Пасічнику В.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між  

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

кадастровим № 3510100000:02:028:0339)»; 

№ 401 «Про надання Реп’яху С.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Героїв АТО, 70»; 

№ 402 «Про надання Улановському Д.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між пров. Курінним 

та СТ «Аграрник» (біля земельної ділянки з кадастровим                           

№ 3510100000:02:028:0570)»; 

№ 403 «Про надання Чернишову Є.А. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Таврійській, 75»; 

№ 404 «Про надання Афанасьєву М.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в районі пров. Санаторного (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:46:393:0017)»; 

№ 405 «Про надання Василенку О.П. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Профілакторному (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:46:393:0085)»; 

№ 406 «Про надання Лубцову В.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Профілакторному (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:46:393:0084)»; 

№ 407 «Про надання Пономаренку В.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Івана Сірка (навпроти будинку № 17)»; 
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№ 408 «Про передачу Білецькому І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Олега Кошового (навпроти будинку № 18)»; 

№ 409 «Про передачу Ількевичу А.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Богдана Хмельницького (біля будинку № 233)»; 

№ 410 «Про передачу Ткаченку А.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Героїв АТО, 5»; 

№ 411 «Про надання Рудій В.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове»; 

№ 412 «Про надання Волковій Г.Ф. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Каштановій, 33-в, смт Нове»; 

№ 413 «Про надання Шараю І.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Народній»; 

№ 414 «Про надання Зрівцю О.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Народній (біля будинку № 10)»; 

№ 415 «Про надання Давиденко О.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по  

вул. Гетьмана Сагайдачного, 87-а»; 

№ 416 «Про надання Непоменку О.Б. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Каштановій, 31-в, смт Нове»; 

№ 417 «Про надання Пастух Л.П. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Кленовій, 1-д, смт Нове»; 

№ 418 «Про надання Куручековій Н.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Селище 

Миру, 41»; 

№ 419 «Про надання Грінєвичу В.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Каштановій, 35, смт Нове»; 

№ 420 «Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою 

громадянам»; 

№ 421 «Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки біля СТ 

«Аграрник» та біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:02:028:0567»; 

№ 422 «Про передачу Будніковій О.В. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Івана Сірка (біля будинку № 22)»; 
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№ 423 «Про передачу Косовій Л.Г. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Каштановій, 35-к, смт Нове»; 

№ 424 «Про передачу Ярославцевій М.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Західній, 22-в, смт Нове»; 

№ 425 «Про передачу Ботезу В.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Західній, 50-а, смт Нове»; 

№ 426 «Про передачу Лупині С.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Каштановій, 31-ж, смт Нове»; 

№ 427 «Про передачу Андріученку В.К. безоплатно у власність земельних 

ділянок по пров. Ковпака, 4»; 

№ 428 «Про передачу Рибалку С.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Чугуєвській, 28»; 

№ 429 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 430 «Про передачу Нестеренку С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Центральній, 46-б, смт Нове»; 

№ 431 «Про передачу Білану А.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Калиновій, 3, смт Нове»; 

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

по вул. Бехтерева, 5, смт Нове»; 

№ 433 «Про передачу Євтушенко І.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Романа Майстерюка, 16-а»; 

№ 434 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 435 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 436 «Про передачу Колєчкіну О.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Братиславському 2-му, 38»; 

№ 437 «Про передачу Рибальченку О.М. безоплатно у власність земельної 

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

№ 438 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 439 «Про передачу Куц Т.М. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Степанова, 23, смт Нове»; 

№ 440 «Про передачу Недільченку А.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Волонтерській (біля будинку № 8)»; 

№ 441 «Про передачу Алєксандровій Л.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Олексіївському, 33»; 

№ 442 «Про передачу Кіблику В.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Мухіної, 26»; 

№ 443 «Про передачу Мігуріній Л.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Криничуватій, 22-а»; 

№ 445 «Про передачу Сотник Т.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Черкаській (між будинками № 32 та № 28)»; 
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№ 446 «Про передачу Коропчуку О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Петра Дорошенка, 30»; 

№ 447 «Про передачу Котову П.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Зарічній, 50»; 

№ 448 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 449 «Про надання Вірвану О.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Холодноярській (біля будинку № 86)»; 

№ 450 «Про надання Красноштан Р.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Казанській (біля будинку № 7-а)»; 

№ 451 «Про надання Крамаренко Г.Ю. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій 

(біля будинку № 77)»; 

№ 452 «Про надання Жирновій Н.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Добролюбова, 29»; 

№ 453 «Про надання Христофорову С.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького, 203»; 

№ 454 «Про надання Просянику Е.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Балтійській (біля будинку № 3)»; 

№ 455 «Про надання Самбурській І.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Пилипа Орлика (біля будинку № 79)»; 

№ 457 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»; 

№ 458 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»; 

№ 459 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»; 

№ 460 «Про надання Іванову Л.І. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Яновського, 24»; 

№ 461 «Про надання Поповичу І.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Сергія Котового, 45»; 

№ 462 «Про передачу Кісільовій О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18)»; 

№ 463 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  

у садових товариствах»; 
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№ 464 «Про передачу Якименко О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Вологодській, 41»; 

№ 465 «Про передачу Єфімович О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Тихій, 8»; 

№ 466 «Про передачу Кравченку А.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 29)»; 

№ 467 «Про передачу ТОВ «ВЕСТЕН-ІСС» земельної ділянки  

в оренду по вул. Вокзальній, 64-в»; 

№ 468 «Про передачу Куцовій Л.С. земельної ділянки в оренду по  

вул. Великій Перспективній, 11-б»; 

№ 469 «Про передачу ТОВ «КСП-ГРУП» земельної ділянки в оренду по 

вул. Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3522580900:02:000:8102)»; 

№ 470 «Про передачу ТОВ ТПК «Марінер ЛТД» земельної ділянки  

в оренду по вул. Миколи Федоровського, 2-а»; 

№ 471 «Про передачу Дударенко З.В. земельної ділянки в оренду по      

пров. Козацькому, 36»; 

№ 472 «Про передачу ПАТ «Укртелеком» земельної ділянки в оренду по 

вул. Курганній, 58»; 

№ 473 «Про передачу Цвілюку С.В. земельної ділянки в оренду по  

вул. Вокзальній, 31-л»; 

№ 474 «Про передачу ТОВ «КСП-ГРУП» земельної ділянки в оренду по 

вул. Аджамській (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3522580900:02:000:8102)»; 

№ 475 «Про передачу Коваль Л.М. в оренду земельної ділянки по  

вул. Харківській, 1»; 

№ 476 «Про передачу Касьяненку А.І. земельної ділянки в оренду по        

вул. Соборній, 4-п»; 

№ 477 «Про передачу ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» в оренду земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 11-а»; 

№ 478 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»; 

№ 479 «Про поновлення ТОВ «АВТОІНВЕСТ-ЄЛІСАВЕТГРАД» договору 

оренди землі по вул. Пашутінській, 14»; 

№ 480 «Про поновлення Гончарову А.В. договору оренди землі по  

вул. Соборній (біля будинку № 25)»; 

№ 481 «Про поновлення ФОП Кравченко С.М. договору оренди землі по 

просп. Університетському (біля будинку № 25)»; 

№ 482 «Про поновлення Санасаряну Р.Р. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Соборній, 27»; 
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№ 483 «Про поновлення Санасаряну Р.Р. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Соборній, 27»; 

№ 484 «Про поновлення ФОП Богдановій Л.П. договору оренди землі по 

вул. Бєляєва»; 

№ 485 «Про поновлення ТОВ «АР ЕССЕТ» договору оренди землі по       

вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1»; 

№ 486 «Про поновлення ТОВ «АР ЕССЕТ» договору оренди землі по       

вул. Пацаєва, 5»; 

№ 487 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) на розі вулиць Яновського та Академіка Тамма та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом»; 

№ 488 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по просп. Перемоги, 12 та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом»; 

№ 489 «Про затвердження ТОВ «ЛНК» проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Байкальській, 124-а»; 

№ 490 «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького земельних ділянок»; 

№ 491 «Про передачу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 26/70»; 

№ 492 «Про передачу ДУ «КРОПИВНИЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ       

(№ 6)» у постійне користування земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля будинку № 28)»; 

№ 493 «Про затвердження ГУНП в Кіровоградській області проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Дворцовій, 6-а»; 

№ 494 «Про передачу КП «РЦРП» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Ливарній, смт Нове»; 

№ 495 «Про затвердження ГУНП в Кіровоградській області технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, 119»; 

№ 496 «Про передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у 

постійне користування земельних ділянок по місту Кропивницькому»; 
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№ 497 «Про затвердження КП «ТАРНИК» технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. Руслана  

Слободянюка, 184»; 

№ 498 «Про передачу комунальному закладу “Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Пугачова, 2»; 

№ 499 «Про надання Сергійчуку А.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Героїв України, 28-е»; 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Короленка (біля будинку № 68)»; 

№ 501 «Про надання ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                

вул. Генерала Родимцева, 96-а»; 

№ 502 «Про надання АТ «ОРЕГОН» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по          

вул. Юрія Олефіренка (біля Ковалівського парку)»; 

№ 503 «Про надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

оформлення права оренди по вул. Куроп'ятникова, 2»; 

№ 504 «Про надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по просп. Університетському, 21-г»; 

№ 505 «Про надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по пров. Фортечному, 25-б»; 

№ 506 «Про надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Пацаєва, 14-г»; 

№ 507 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Кримській (біля 

будинку № 1), право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 508 «Про затвердження земельних ділянок на розі вулиць Космонавта 

Попова та Юрія Коваленка, право оренди на які набувається на 

аукціоні»; 

№ 509 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Андріївській, 95»; 

№ 510 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 88-б»; 
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№ 511 «Про затвердження АТ «Райффайзен Банк Аваль» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі в оренду по вул. Миколи Садовського, 2/14»; 

№ 512 «Про затвердження ТОВ «Корсо Таун» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та 

передачі в оренду по вул. Першій Виставковій, 39-в, смт Нове»; 

№ 513 «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1»; 

№ 514 «Про затвердження ТОВ «Домініон-К» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та 

передачу в оренду по вул. Євгена Тельнова, 1»; 

№ 515 «Про затвердження Кулішу В.М. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та 

передачі в оренду по просп. Промисловому, 15-а»; 

№ 516 «Про затвердження ТОВ «ЕЛЬДОРАДО» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та 

передачу в оренду по вул. Дворцовій, 36-а»; 

№ 517 «Про надання АТ «Концерн Галнафтогаз» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання 

земельних ділянок по просп. Винниченка, 1-б»; 

№ 518 «Про надання ПП «СЕРВІС КІРОВОГРАД» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4)»; 

№ 519 «Про припинення ТОВ «ТРИ СТАР» права користування земельною 

ділянкою по вул. Енергетиків»; 

№ 520 «Про надання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування по просп. Промисловому, 23-б»; 

№ 521 «Про надання Кіровоградському музею музичної культури  

ім. К.Шимановського дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 42»; 

№ 522 «Про надання ТОВ «Усмішка» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 24-а»; 

№ 523 «Про надання Кропивницькому коледжу механізації сільського 

господарства дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по просп. Університетському, 5/2, 7 та 9»; 
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№ 524 «Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Садовій, 88-б»; 

№ 525 «Про надання комунальному некомерційному підприємству 

«Обласна клінічна стоматологічна поліклініка Кіровоградської 

обласної ради» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 7»; 

№ 526 «Про надання Державному закладу професійної (професійно-

технічної) освіти «Центральноукраїнський професійний будівельний 

ліцей» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Волкова, 15»; 

№ 527 «Про надання Релігійній організації «Релігійна громада «Церква 

Євангельських Християн-Баптистів «ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ» у 

місті Кропивницький» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Тернопільській, 26/21»; 

№ 528 «Про надання КП «Теплоенергетик» дозволів на розроблення 

документацій із землеустрою по місту Кропивницькому»; 

№ 529 «Про надання Управлінню Служби безпеки України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по проїзду Тінистому, 7»; 

№ 530 «Про надання Управлінню Служби безпеки України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Дворцовій, 9 та 11»; 

№ 531 «Про надання Управлінню Служби безпеки України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля річки Інгул)»; 

№ 532 «Про надання ЖБК «Будівельник-3» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, 8»; 

№ 533 «Про відмову у наданні дозволу на відведення земельної ділянки 

Релігійній громаді (парафії) Пресвятої Тройці Української Греко-

Католицької Церкви м. Кропивницького»; 

№ 543 «Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки  

від 29.05.2015 № 80 в районі вулиць Михайлівської та Миколи 

Смоленчука» 
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 від 08 липня 2021 року 

№ 563 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня  

2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення та 

розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-

2021 роки» (зі змінами)»; 

№ 653 «Про передачу Роздольському В.Ю. земельної ділянки в оренду по 

вул. Районній, 1-в»; 

№ 657 «Про передачу Федорченку А.М. в оренду земельної ділянки  

по вул. Василя Нікітіна, 23-д»; 

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

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

№ 667 «Про поновлення ФОП Бойку О.О. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Кільцевій (біля районної лікарні)»; 

№ 668 «Про поновлення ТОВ фірмі «Чоботар» договору оренди землі по 

вул. Івана Похитонова, 4-а»; 

№ 669 «Про поновлення ФОП Рабіновичу С.Л. договору оренди землі по 

вул. Полтавській, 24, корп. 1»; 

№ 670 «Про поновлення ФОП Гранкіну В.І. договору оренди землі  

по вул. Братиславській, 3-б»; 

№ 671 «Про поновлення ПрАТ «Кіровоградобленерго» договорів оренди 

землі»; 

№ 673 «Про поновлення ТОВ «ЗАДОР» договору оренди землі  

по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2»; 

№ 674 «Про поновлення ПП «Шанс» договору оренди землі  

по вул. Першій Виставковій, 5-а»; 

№ 681 «Про затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому,    

смт Нове, право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 682 «Про затвердження земельної ділянки по просп. Інженерів (поряд з 

ТОВ «Круп’яний Дім»), право оренди на яку набувається на 

аукціоні»; 

№ 683 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

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

вул. Перша Виставкова (біля вул. Перша Виставкова, 31-г) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом»; 

№ 693 «Про відмову Московцю Д.А. у наданні дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду 

Євгена Березняка»; 
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№ 701 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради 

від 11.06.2019 № 2675 “Про надання Захарченку О.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між будинком № 1-а по проїзду Євгена Березняка та 

будинком № 4 по пров. Філатова» 

  

 від 07 вересня 2021 року 

№ 712 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

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

міністра України, Міністра енергетики України, Міністра розвитку 

громад та територій України про врегулювання кризової ситуації у 

сфері комунальної теплоенергетики»; 

№ 733 «Про затвердження об’єкта комунальної власності  

м. Кропивницького, який підлягає приватизації»; 

№ 739 «Про надання Заворотнюку О.Д. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між пров. Курінним 

та СТ «Аграрник» (земельна ділянка № 163)»; 

№ 740 «Про надання Явтушенку М.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між пров. Курінним 

та СТ «Аграрник» (земельна ділянка № 337)»; 

№ 741 «Про надання Волохову В.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між  

пров. Курінним та СТ «Аграрник» (земельна ділянка № 336)»; 

№ 742 «Про надання Волошину О.Ю. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Вишняківському (біля будинку № 30)»; 

№ 743 «Про передачу Мартим’янову А.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:19:200:0021)»; 

№ 744 «Про передачу Коденцю С.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Батальйонній, 28»; 

№ 745 «Про передачу Литвинчуку А.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник»; 

№ 746 «Про передачу Реп’яху С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Героїв АТО, 70»; 

№ 747 «Про надання Чужій Н.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Богдана Хмельницького, 188-а»; 

№ 748 «Про надання Горбань Т.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Козацькій, 2»; 
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№ 749 «Про надання Тесленко К.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Закарпатській (біля будинку № 45)»; 

№ 750 «Про надання Тимченко О.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по  

вул. Балтійській, 60»; 

№ 751 «Про надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Каховській (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:33:212:0106)»; 

№ 752 «Про передачу Саламасі Г.Г. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Богдана Хмельницького, 224»; 

№ 753 «Про передачу Шилу О.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Калнишевського, 50/46»; 

№ 754 «Про передачу Рудій В.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове»; 

№ 755 «Про передачу Ткаченко О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки поруч з земельною ділянкою з кадастровим  

№ 3510100000:02:028:0599»; 

№ 756 «Про надання Скоромному С.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Васильківському, 2»; 

№ 757 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»; 

№ 758 «Про надання Чубенку Д.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Галушкіна, 39»; 

№ 759 «Про надання Горбань Т.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Козацькій, 2»; 

№ 760 «Про передачу Міщенку М.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 77)»; 

№ 761 «Про передачу Маньковському І.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Солдатському (біля будинку № 4)»; 

№ 762 «Про передачу Дуднику І.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Віктора Домонтовича, 6»; 

№ 763 «Про передачу комунальному підприємству «Універсал 2005» 

Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної 

ділянки на площі Героїв Майдану»; 

 

 



14 

 

№ 764 «Про передачу комунальному підприємству «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 50»; 

№ 765 «Про надання Алєксєєвій В.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Казанській, 10-а»; 

№ 766 «Про надання Паламаренку О.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Львівській, 

21»; 

№ 767 «Про передачу Мацакяну А.А. та Мацакяну С.А. безоплатно у 

спільну сумісну власність земельної ділянки по                                    

вул. Панфьорова, 40»; 

№ 768 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 769 «Про надання Пилипець І.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Ушакова, 38-б»; 

№ 770 «Про надання Фоменко І.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Гоголя, 80-ж»; 

№ 771 «Про надання ТОВ «ЄРА-ІНВЕСТ» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. 

Першій Виставковій (біля земельної ділянки по вул. Першій 

Виставковій, 37)»; 

№ 772 «Про надання ТОВ «АВ і Ко» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Юрія 

Краснокутського, 1-є»; 

№ 773 «Про надання Чудній О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Промисловій, 19»; 

№ 774 «Про надання Бугаєвському С.О. дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права 

оренди по вул. Генерала Жадова, 24-г»; 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду 

по місту Кропивницькому»; 

№ 776 «Про передачу ФОП Новікову К.В. в оренду земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля житлового будинку № 11, корп. 1)»; 

№ 777 «Про передачу Духовній Ю.В. земельної ділянки в оренду  

по вул. Героїв України, 6/13»; 
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№ 778 «Про передачу ПрАТ «Ріелексперт» земельної ділянки в оренду по 

вул. Родниковій, 88»; 

№ 779 «Про передачу Махоні Є.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 16-ч»; 

№ 780 «Про передачу ТОВ «ЛОСК-СЕРВІС» в оренду земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 211»; 

№ 781 «Про передачу ТОВ «КЗБМ № 1» в оренду земельної ділянки по    

вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)»; 

№ 782 «Про поновлення Халмрадову О.А. договору оренди землі  

по вул. Академіка Тамма, 3-в»; 

№ 783 «Про поновлення ФОП Матюшенку С.Б. договору оренди землі по 

вул. Ялтинській (біля зупинки міського транспорту 

«Онкодиспансер»)»; 

№ 784 «Про поновлення ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ» договору оренди 

землі по вул. Івана Олінського, 89»; 

№ 785 «Про поновлення АТ «Укрпошта» договору оренди землі  

по вул. Ушакова, 3-г»; 

№ 786 «Про поновлення ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне 

підприємство» договору оренди землі по вул. Першій Виставковій, 

45, смт Нове»; 

№ 787 «Про поновлення Федоренку С.В. договору оренди землі  

по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1»; 

№ 788 «Про поновлення Єгоян О.В. договору оренди землі  

по вул. Промисловій, 6-а»; 

№ 789 «Про поновлення ФОП Яковцю О.В. договору оренди землі  

по вул. Бєляєва (біля будинку № 11)»; 

№ 790 «Про поновлення НВФ «КІТ-КОНСАЛТІНГ» договору оренди землі 

по вул. Генерала Родимцева, 87-г»; 

№ 791 «Про поновлення ТОВ «КЗБМ № 1» договору оренди землі по       

вул. Аджамській (територія «Веселівського родовища»)»; 

№ 792 «Про припинення Мельник О.В. права користування земельною 

ділянкою по пров. Сухомлинського, 20 та передачу її безоплатно у 

власність»; 

№ 793 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку 

№ 6-а), право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 794 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля будинку № 21), право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 795 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Металургів (біля 

облпсихлікарні), смт Нове, право оренди на яку набувається на 

аукціоні»; 
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№ 796 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Героїв України (напроти магазину 

«Копілка») та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 797 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

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

вул. Перша Виставкова, та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 798 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Кропивницького (біля 

розвантажувального майданчика ринку «Полтавський») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом»; 

№ 799 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Євгена Тельнова (біля магазину 

«Мініма») та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 800 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Дворцовій, 22-а та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом»; 

№ 801 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності на 

розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, та включення до 

Переліку земельних ділянок, які виставлятимуть на земельні торги 

окремими лотами»; 

№ 802 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Короленка (між будинками № 24 та № 26) на 

конкурентних засадах (земельних торгах)»; 

№ 803 «Про зміну Пуликівському В.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 8-ж»; 

№ 804 «Про затвердження Вітряченку Л.Б. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Кропивницького, 6-а»; 
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№ 805 «Про затвердження ТОВ «ЄВРОТРАК-Р» проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення для подальшої передачі у власність (шляхом викупу) по 

вул. Дворцовій, 25»; 

№ 806 «Про надання ТОВ «Будтранссервіс» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 66-а»; 

№ 807 «Про надання КП «Управління будинками Кропивницької міської 

ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Чикаленка, 11»; 

№ 808 «Про надання МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 1 ІМ. Г.Г. НЕЙГАУЗА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок по вул. Віктора Чміленка, 65 та вул. Архітектора 

Паученка, 40-а»; 

№ 809 «Про надання АТ «Укрпошта» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок по місту Кропивницькому»; 

№ 810 «Про надання Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Бутусова»; 

№ 811 «Про передачу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Короленка, 60»; 

№ 812 «Про передачу ОКП «Кіровоградське ООБТІ» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Шульгиних, 12»; 

№ 813 «Про затвердження Квартирно- експлуатаційному відділу міста 

Кропивницького проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Леваневського, 2-к»; 

№ 814 «Про передачу Управлінню Служби безпеки України в 

Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля річки Інгул)»; 

№ 815 «Про передачу ГОЛОВНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС у 

постійне користування земельних ділянок по вул. Юрія Бутусова, 22 

та просп. Інженерів, 9/92»; 

№ 816 «Про затвердження комунальному некомерційному підприємству 

«Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної 

ради» технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Ялтинській, 1»; 

№ 817 «Про передачу з комунальної в державну власність земельних 

ділянок»; 
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№ 822 «Про надання Панченко І.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 30)» 

  

 від 12 жовтня 2021 року 

№ 825 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення якісного теплопостачання населення»; 

№ 836 «Про надання ПП «Компанія Росток-агро» дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Аджамській, 27»; 

№ 839 «Про затвердження Порядку передачі у власність громадян квартир 

(будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках, що 

належать до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади»; 

№ 844 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення додаткових виплат 

пенсіонерам»; 

№ 845 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів 

для населення»; 

№ 846 «Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо наповнення місцевих бюджетів додатковими ресурсами»; 

№ 851 «Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у 

постійне користування земельної ділянки для розміщення парку 

«Молодіжний»; 

№ 852 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 853 «Про надання КП «Теплоенергетик» дозволів на розроблення 

документацій із землеустрою по місту Кропивницькому»; 

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

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення скверу «Гай десантників»; 

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

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення лісопарку «Сосновий»; 
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№ 856 «Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Металургів (біля житлових будинків № 1, 

2 та 16), смт Нове»; 

№ 857 «Про передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у 

постійне користування земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»; 

№ 858 «Про передачу КЗ КДЮСШ № 2 у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Курганній, 64»; 

№ 859 «Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у 

постійне користування земельної ділянки для розміщення парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва «Козачий острів»; 

№ 860 «Про зміну Бурматову І.В. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Новомиколаївській, 39»; 

№ 861 «Про зміну Осіповій Ю.Ю. цільового призначення земельної ділянки 

по пров. Курінному, 56-а»; 

№ 862 «Про затвердження Подшиваловій В.А. проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення 

по вул. Гетьмана Сагайдачного, 59»; 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Андріївській (біля будинку № 2-а)»; 

№ 864 «Про надання ТОВ «ФАРММАШ» дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

оформлення права оренди по вул. Генерала Родимцева, 83-е»; 

№ 865 «Про надання Лисенку В.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

по пров. Цеховому, 4-г»; 

№ 866 «Про надання ТОВ «АРК ГРУПП 19» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

в оренду по вул. Промисловій, 3-в»; 

№ 867 «Про надання ПрАТ «ВФ Україна» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по         

вул. Богдана Хмельницького»; 

№ 868 «Про поновлення ТОВ «Українсько-Польський ліцей  

ім. К.Шимановського» договору оренди землі на площі Дружби 

народів, 8»; 

№ 869 «Про поновлення ТОВ «СЛАВІЯ 2000» договору оренди землі по 

вул. Варшавській, 91»; 
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№ 870 «Про поновлення ТОВ «КАРАВАН-С» договорів оренди землі по 

місту Кропивницькому»; 

№ 871 «Про поновлення ПП «Балтимор» договору оренди землі по           

вул. Великій Перспективній, 50»; 

№ 872 «Про поновлення ПП «Балтимор» договору оренди землі по           

вул. Великій Перспективній, 50»; 

№ 873 «Про передачу ТОВ «Централ Фармінг Юкрейн» земельної ділянки в 

оренду по вул. Дворцовій, 12»; 

№ 874 «Про передачу ТОВ «ТАРТ-ГРУП» в оренду земельної ділянки по 

вул. Першій Виставковій, 15-а, смт Нове»; 

№ 875 «Про припинення Циганашу В.О. права користування земельною 

ділянкою по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2) та передачу її 

безоплатно у власність»; 

№ 876 «Про припинення Мягкому А.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Гоголя (у дворі житлового будинку № 78) та 

передачу її безоплатно у власність»; 

№ 877 «Про припинення Заніздрі С.С. права користування земельною 

ділянкою по вул. Полтавській (біля будинку № 81) та передачу її 

безоплатно у власність»; 

№ 878 «Про припинення Кострубі С.Б. права користування земельною 

ділянкою по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового будинку 

№ 24-а) та передачу її безоплатно у власність»; 

№ 879 «Про припинення Гавришу В.І. права користування земельною 

ділянкою по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 9) та передачу її 

безоплатно у власність»; 

№ 880 «Про припинення Кущ Т.Ю. права користування земельною 

ділянкою по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового будинку 

№ 60) та передачу її безоплатно у власність»; 

№ 881 «Про надання ТОВ «Механомонтаж-1» дозволу на передачу частини 

орендованої земельної ділянки в суборенду по вул. Ливарній, 14-а, 

смт Нове»; 

№ 882 «Про затвердження АТ «Концерн Галнафтогаз» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних 

ділянок та передачі в оренду по просп. Винниченка, 1-б»; 

№ 883 «Про затвердження ПП «СЕРВІС КІРОВОГРАД» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі в оренду по вул. Академіка Тамма, 4-б»; 

№ 884 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а»; 

№ 885 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г»; 
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№ 886 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

магазину «АТБ»), право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

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

№ 897 «Про передачу Лукомській Г.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дорошенка, 26/28»; 

№ 898 «Про надання Черновій О.Л. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Балтійській, 17-а»; 

№ 899 «Про надання Сіденко Л.А. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Балашівській, 20»; 

№ 900 «Про надання Артеменку В.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Сергія Котового, 34»; 

№ 901 «Про надання Кочу Л.М. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Народній»; 

№ 902 «Про надання Шиняєвій Т.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між 

пров. Курінним та СТ «Аграрник»; 

№ 903 «Про передачу Свінкіну В.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Омській, 26»; 

№ 904 «Про передачу Лушпай С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Івана Богуна, 205»; 

№ 905 «Про передачу Плохотнюк А.Ю. безоплатно у власність земельної 

ділянки біля СТ «Аграрник», ділянка 331»; 

№ 906 «Про передачу Головінському М.Г. у власність земельної ділянки по 

вул. Туркенича, 10, смт Нове»; 

№ 907 «Про передачу Швайці М.Ф. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Романа Майстерюка, 26»; 

№ 908 «Про передачу Дубовій В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки між земельними ділянками з кадастровими  

№ 3510100000:02:028:0384 та 3510100000:02:028:0392»; 

№ 909 «Про надання Поліщук Н.І. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Червоногірській (біля будинку № 1-ж)»; 

№ 910 «Про надання Зінов’єву А.В. дозволу на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Уляни Громової (біля будинку № 6)»; 

№ 911 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах»; 
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№ 912 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах»; 

№ 913 «Про передачу Смиченку В.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:48:413:0187)»; 

№ 914 «Про надання Зайцеву А.М. дозволу на передачу орендованої 

земельної ділянки в суборенду по вул. Преображенській  

(біля магазину «Соколівський м'ясокомбінат»)»; 

№ 915 «Про надання дозволу ФОП Яровій В.П. на передачу  

в суборенду земельної ділянки по вул. Преображенській  

(біля Центрального ринку)»; 

№ 916 «Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066)»; 

№ 917 «Про надання Волчковій Л.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки навпроти 

Арнаутівського кладовища (біля земельної ділянки  

з кадастровим № 3510100000:48:413:0189)» 

 

 

Начальник управління апарату 

міської ради                                                   Людмила МАСЛО 
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