
Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування 

пропозицій громадськості стосовно  проєктів  містобудівної 

документації:  “Внесення змін до детального плану території в районі    

вулиць    Козацької,    провулків     Козацького     та     Курінного     у м. 

Кропивницькому” та “Детального       плану      території      в      районі       

вулиці          Васнецова  у м. Кропивницькому”, пояснювальних записок з 

розділами  “Охорона навколишнього природного середовища” 

 

       Управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради  

повідомляє    про     початок     громадського     обговорення  проєктів  

містобудівної документації:  “Внесення змін до детального плану території в 

районі    вулиць    Козацької,    провулків     Козацького     та     Курінного     у 

м. Кропивницькому” та “Детального   плану території в районі вулиці 

Васнецова  у м. Кропивницькому”, пояснювальних записок з розділами  

“Охорона навколишнього природного середовища”, які розроблені у складі 

проєктів містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну 

екологічну оцінку.  

         Містобудівну  документацію -   “Внесення змін до детального плану 

території  в   районі  вулиць   Козацької, провулків Козацького та Курінного у 

м. Кропивницькому” розроблено  на підставі рішення Кропивницької міської 

ради від 08.07.2021 р. № 562 “Про розроблення містобудівної документації 

щодо внесення змін до детальних планів територій   в районі вулиці 

Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому” згідно 

до звернення фізичної особи Чечільницького Д.Д. 

            Мета проєкту внесення змін  до детального плану - уточнення 

планувальної структури і функціонального призначення території, 

параметрів забудови  та впливу підприємств, що є джерелом забруднення 

навколишнього середовища і потребують встановлення санітарно-захисних 

зон (а саме впливу відносно земельних ділянок з кадастровим номером: 

3510100000:02:028:0194; 3510100000:02:028:0264; 3510100000:02:028:0265; 

3510100000:02:028:0266; 3510100000:02:028:0267; 3510100000:02:028:0268) в 

межах населеного пункту. 

          Містобудівна документація -  “Детальний план території в районі 

вулиці  Васнецова  у м. Кропивницькому” розроблений на підставі рішення 

Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 561 “Про   

розроблення  детального   плану   території     в   районі вулиці Васнецова у 

м. Кропивницькому” на підставі заяви РЕЛІГІЙНОГО УПРАВЛІННЯ АРМІЇ 

СПАСІННЯ УКРАЇНИ.  

Головна  мета детального  плану – уточнення  планувальної структури і 

функціонального призначення території, параметрів забудови та 

ландшафтної організації частини території в межах населеного пункту, 

визначення її функціонального призначення та параметрів забудови з метою 

уточнення розміщення будівель на території земельної ділянки 

РЕЛІГІЙНОГО УПРАВЛІННЯ АРМІЇ СПАСІННЯ УКРАЇНИ. 

         Замовник: управління містобудування та архітектури Кропивницької 

міської ради 



         Виконавець: Фізична особа-підприємець Пенязь Т.О  (кваліфікаційний 

сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних       із       створенням       об’єкта         архітектури  –   розроблення  

містобудівної документації  Серія АА №003289 від 15 липня 2016 р.) 

сертифікати  АА № 003109 від 07.06.2016р., АА№ 003289 від 15.07.2016 р.). 

         Ознайомитись з проєктами “Внесення змін до детального плану 

території в    районі   вулиць    Козацької,    провулків    Козацького   та    

Курінного    у м. Кропивницькому” та “Детального   плану території в районі 

вулиці Васнецова  у м. Кропивницькому”, пояснювальними записками з 

розділами “Охорона навколишнього природного середовища”, які розроблені 

у складі проєктів містобудівної документації, та одночасно є звітом про 

стратегічну екологічну оцінку можливо до 04 січня 2022 року  на офіційному 

сайті   Кропивницької міської ради в розділі “Новини” на офіційному 

вебсайті  Кропивницької міської ради  на сторінці управління містобудування 

та архітектури в розділі: “Публічна інформація”  та безпосередньо в 

управлінні містобудування та архітектури Кропивницької   міської    ради      

на     паперових   носіях    за      адресою:    м.   Кропивницький,    вул.  Велика     

Перспективна буд. 41,   каб. 327, тел. 35-53-51 (понеділок-четвер: з 8.00 до 

17-15, п’ятниця: з 8.00 до 16.00, обідня перерва: з 11.00 до 13.00).  

         Пропозиції до зазначених проєктів містобудівної  документації 

пояснювальних записок, розділів    “Охорона    навколишнього    природного                                                            

середовища” подаються на ім’я міського голови  у письмовій формі протягом 

30 днів  з  дати  їх оприлюднення та повідомлення про початок  процедури 

розгляду.         

Пропозиції, подані після встановленого строку, не розглядаються. 

     Письмові пропозиції подаються фізичними особами  

із  зазначенням  прізвища, імені та по батькові, місця проживання,  

із  особистим  підписом,  юридичними   особами  -  із зазначенням  

найменування  та  місцезнаходження  юридичної  особи за поштовою 

адресою: вул. Велика Перспективна буд. 41, м. Кропивницький, електронною 

адресою : https://kr-rada.gov.ua/.   

     За результатами розгляду пропозицій   у місячний строк  надається 

відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.  

         Анонімні пропозиції не розглядаються.  

     Відповідальним  за організацію розгляду пропозицій громадськості до 

вказаних проєктів є т.в.о  начальника управління містобудування та 

архітектури  Кропивницької міської ради  - головного архітектора  міста 

Мартинова Ірина Володимирівна  (25000 м. Кропивницький, вул. Велика 

Перспективна, буд 41, каб. 327, тел. 35-53-51).  

 Обговорення рішень детальних планів відбудеться 12.01.2022 р. о 

10.00   в    приміщенні     міської    ради за адресою : вул. Велика 

Перспективна буд. 41, м. Кропивницький. 

 

Т.в.о. начальника управління- 

головного архітектора міста    Ірина МАРТИНОВА 

 

https://kr-rada.gov.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


