
ПРОЄКТ № 4177 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»____________2020 року                    № _______ 

 

Про надання Антошку В.В. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву Антошка В.В., Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Антошку Василю Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по 

вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 орієнтовною площею 0,0329 га для 

будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської 

забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої 

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) (код КВЦПЗ – В.03.10) за 

рахунок земель житлової та громадської забудови. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 
Марія Матушек 35 83 55 



ПРОЄКТ № 4177 

Доопрацьований 17.07.2020 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___»____________2020 року                    № _______ 

 

Про надання Антошку В.В. дозволу  

на розроблення проєкту землеустрою  

щодо відведення в оренду земельної ділянки  

по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши заяву Антошка В.В., Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати Антошку Василю Васильовичу дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по 

вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 орієнтовною площею 0,0329 га для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ – В.03.07) 

(вид використання – для розміщення та обслуговування офісу) за рахунок 

земель житлової та громадської забудови. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 
Марія Матушек 35 83 55 


