
                                

 

 

Проект № 2025 

  
 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  «___» ____________2018 року      № _____ 

 

Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456 

 

          Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17, 18 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 12, 17 Закону України «Про 

основи містобудування», Порядком розроблення містобудівної документації, 

затвердженим  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року             

№ 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 грудня                 

2011 року № 1468/20206, міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456, а саме: 

земельну ділянку по проїзду Підлісному, 2, визначену як зона 

розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації (КС-5), віднести до зони 

змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови (Ж-3). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                               А.Райкович 

 

 
Марчук 24 53 64  



 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від  17  вересня  2013 року      № 2456  
 
Про затвердження містобудівної документації 
«План зонування території міста Кіровограда» 
 
 
          Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 73 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 18 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 12 Закону 
України «Про основи містобудування» та враховуючи результати розгляду 
пропозицій громадськості, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити містобудівну документацію «План зонування території 
міста Кіровограда». 

2. Управлінню містобудування та архітектури та відділу по роботі із 
засобами масової інформації Кіровоградської міської ради забезпечити 
оприлюднення у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» та  на 
сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет рішення 
Кіровоградської міської ради «Про затвердження містобудівної документації 
«План зонування території міста Кіровограда». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин та першого заступника міського голови 
Каніщева В.М.  

 
 
 

Міський голова          О.Саінсус 
 
 
 
 
Чала 24 53 64 

 
 


