
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

від 06 жовтня 2020 року        № 3591 

 

Про надання ВАТ «Кіровоградгаз» 

дозволів на розроблення технічних документацій  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок по місту Кропивницькому 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 12, 19, 92, 123 

Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статтею 55 Закону України “Про 

землеустрій”, розглянувши звернення ВАТ «Кіровоградгаз», Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Водоп’янова загальною площею 0,0189 га (189,20 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0189 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 30 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

2. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Космонавта Попова загальною площею 0,0124 га (123,70 кв. м) (у тому 

числі по угіддях:  0,0124  га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури)  для  розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 
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3. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Генерала Родимцева загальною площею 0,0096 га (95,60 кв. м) (у тому 

числі по угіддях:  0,0096 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури)  для  розміщення ГРП № 29 за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 

 

4. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Металургів загальною площею 0,0227 га (227,20 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0227 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

5. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Залізничній 2-й загальною площею 0,0171 га (171,10 кв. м) (у тому числі по 

угіддях:  0,0171 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 1 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

6. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Бєляєва загальною площею 0,0107 га (107,40 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0107 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

7. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Некрасова загальною площею 0,0110 га (110,40 кв. м) (у тому числі по 
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угіддях: 0,0110 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для розміщення ГРП № 8 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

8. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Волкова загальною площею 0,0105 га (104,90 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0105 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 49 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

9. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Пацаєва загальною площею 0,0282 га (281,90 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0282 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

10. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

пров. Кріпосному загальною площею 0,0310 га (310,40 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0310 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 58-а за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

11. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Андрія Матвієнка загальною площею 0,0034 га (34,30 кв. м) (у тому числі 

по угіддях: 0,0034 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення ГРП № 19 за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
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перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 

 

12. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Шахтарській  загальною площею 0,0083 га (83,10 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0083 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 3 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

13. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. В’ячеслава Чорновола  загальною площею 0,0047 га (46,60 кв. м) (у тому 

числі по угіддях: 0,0047 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення ГРП № 17 за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 

 

14. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Олексія Єгорова  загальною площею 0,0104 га (103,90 кв. м) (у тому числі 

по угіддях: 0,0104 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення ГРП № 18 за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 

 

15. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

просп. Перемоги  загальною площею 0,0325 га (325,00 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,00325 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 
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16. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Комарова загальною площею 0,0042 га (42,40 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0042 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 26 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

17. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Рівненській  загальною площею 0,0058 га (57,90 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0058 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 27 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

18. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Галушкіна  загальною площею 0,0332 га (331,60 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0332 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 24 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

19. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Яновського  загальною площею 0,0084 га (83,80 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0084 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 52 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

20. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Євгена Тельнова загальною площею 0,0051 га (50,80 кв. м) (у тому числі по 
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угіддях: 0,0051 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 38 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

21. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Габдрахманова  загальною площею 0,0088 га (88,40 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0088 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

22. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Глибка загальною площею 0,0136 га (135,60 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0136 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 36 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

23. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Січовій  загальною площею 0,0148 га (148,20 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0148 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 58 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

24. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Комарова  загальною площею 0,0122 га (121,60 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0122 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 37 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 
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постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

25. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Пляжній загальною площею 0,0066 га (65,60 кв. м) (у тому числі по 

угіддях:  0,0066  га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури)  для  розміщення ГРП № 4 за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 

 

26. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Пляжній загальною площею 0,0088 га (87,60 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0088 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 5 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

27. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Євгена Тельнова загальною площею 0,0163 га (163,30 кв. м) (у тому числі 

по угіддях: 0,0163 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 

 

28. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Преображенській загальною площею 0,0064 га (63,80 кв. м) (у тому числі 

по угіддях: 0,0064 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 
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29. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Попова загальною площею 0,0214 га (214,20 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0214 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

30. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Ломоносова загальною площею 0,0105 га (104,70 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0105 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 10 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

31. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування в селищі 

Гірничому загальною площею 0,0094 га (93,70 кв. м) (у тому числі по угіддях:  

0,0094 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури) для  

розміщення ГРП за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

32. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Кавказька Площа загальною площею 0,0219 га (218,70 кв. м) (у тому числі 

по угіддях: 0,0219 га – землі, які використовуються для технічної 

інфраструктури) для розміщення ГРП № 32 за рахунок земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 

перебувають у постійному користуванні (Державний акт на право постійного 

користування землею серії КР № 00000140). 

 

33. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Кременчуцькій загальною площею 0,0096 га (95,60 кв. м) (у тому числі по 
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угіддях: 0,0096 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для розміщення ГРП № 11 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

34. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Варшавській загальною площею 0,0058 га (58,00 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0058 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 9 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

35. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Солдатській загальною площею 0,0104 га (104,00 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0104 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 58 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

36. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Дніпровській загальною площею 0,0049 га (48,70 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0049 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для  розміщення ГРП № 2 за рахунок земель промисловості, транспорту, 

зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 

постійному користуванні (Державний акт на право постійного користування 

землею серії КР № 00000140). 

 

37. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування по                                  

вул. Хабаровській загальною площею 0,0098 га (98,30 кв. м) (у тому числі по 

угіддях: 0,0098 га – землі, які використовуються для технічної інфраструктури)  

для розміщення ГРП № 6 за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 
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користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000140). 

 

38. Надати відкритому акціонерному товариству «Кіровоградгаз» дозвіл 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в постійне користування  

по вул. Заміській, 3-б загальною площею 0,6500 га (у тому числі по  

угіддях: 0,6500 га – землі під промисловою забудовою) для розміщення 

виробничої бази за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у постійному 

користуванні (Державний акт на право постійного користування землею серії 

КР № 00000481). 

 

39. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар’я Корець 35 83 56 


