
 

ПРОЕКТ № 3312 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2019 року                   № ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького  
 

Керуючись статтею144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України 

“Про землеустрій”, статтею 12 Земельного кодексу України та розглянувши 

звернення громадян, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 4 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2707 “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а саме: “за 

рахунок земель житлової та громадської забудови” замінити на “за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення”.  

2. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2579 “Про надання Дризі Є.В. дозволу на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по  

вул. Інтернаціональній, 75”, а саме: “за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та за рахунок земель сільськогосподарського призначення” замінити 

на “за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення”.  

  

 

 

Міський голова                                         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Пидорич 22 09 49 



 

Доопрацьований 16.09.2019 

 

ПРОЕКТ № 3312 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2019 року                   № ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького  
 

Керуючись статтею144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України 

“Про землеустрій”, статтею 12 Земельного кодексу України та розглянувши 

звернення громадян, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 4 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2707 “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а саме: “за 

рахунок земель житлової та громадської забудови” замінити на “за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення” та змінити цільове призначення земельної ділянки загальною 

площею 0,1000 га за адресою: вул. Інтернаціональна, 75-а з “для 

розміщення  та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02)” на “для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 

02.01)”.  

2. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2579 “Про надання Дризі Є.В. дозволу на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по  

вул. Інтернаціональній, 75”, а саме: “за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та за рахунок земель сільськогосподарського призначення” замінити 

на “за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення”.  

Надати згоду на зміну цільового призначення земельної ділянки за 

адресою: вул. Інтернаціональна, 75 загальною площею: 0,1950 га, з них:  

0,1000 га змінити з “для розміщення  та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02)” на “для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



 2  
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)” та 0,0950 га з “для 

розміщення  та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02)” на “для індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05)”  

 

 

Міський голова                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Пидорич 22 09 49 



 

 

Доопрацьований 03.10.2019 

ПРОЕКТ № 3312 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2019 року                                № ______ 
 

Про внесення змін до рішень  

Міської ради міста Кропивницького  
 

Керуючись статтею144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України 

“Про землеустрій”, статтею 12 Земельного кодексу України та розглянувши 

звернення громадян, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 4 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2707 “Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а саме: “за 

рахунок земель житлової та громадської забудови” замінити на “за рахунок 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення” та змінити цільове призначення земельної ділянки загальною 

площею 0,1000 га за адресою: вул. Інтернаціональна, 75-а з “для розміщення  та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02)” на “для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)”.  

2. Внести зміни до пункту 1 рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 11.06.2019 року № 2579 “Про надання Дризі Є.В. дозволу на  

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по  

вул. Інтернаціональній, 75”, а саме: “за рахунок земель житлової та громадської 

забудови та за рахунок земель сільськогосподарського призначення” замінити 

на “за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення”.  

Надати згоду на зміну цільового призначення земельної ділянки за 

адресою: вул. Інтернаціональна, 75 загальною площею: 0,1950 га, з них:  

0,1000 га змінити з “для розміщення  та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02)” на “для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(КВЦПЗ 02.01)” та 0,0950 га з “для розміщення  та експлуатації основних, 



 2  
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,  

машинобудівної та іншої промисловості (КВЦПЗ 11.02)” на “для 

індивідуального садівництва (КВЦПЗ 01.05)”  

3. Внести зміни до пунктів 1 та 2 рішення міської ради міста 

Кропивницького від 10.09.2019 року № 2823 «Про передачу Моцному Р.В. 

та Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки по                                               

вул. Шульгиних, 32-ж», а саме цифри: «0,0020 га» замінити цифрами:                             

«0,0200 га». 

 

 

Міський голова                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Володимир Пидорич 22 09 49 


