
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 березня 2020 року                                                            № 3259 

 

Про затвердження земельної ділянки  

по вул. Космонавта Попова, 15/18  

(напроти магазину «Меблі»), 

право оренди на яку набувається на аукціоні 

 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 19, 93, 135 

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

Міська рада міста Кропивницького  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Включити до переліку земельних ділянок для підготовки лотів на право 

оренди на земельних торгах у формі аукціону ділянку орієнтовною площею 

0,0150 га по вул. Космонавта Попова, 15/18 (напроти магазину «Меблі») для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання – для 

розміщення об’єкту торгівлі) за рахунок земель житлової та громадської 

забудови, що перебувають у запасі, згідно з додатком. 
 

2. Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (вид використання – для розміщення об’єкту 

торгівлі) за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 

запасі. 
 

3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища забезпечити подання на затвердження міської ради погодженої в 

установленому порядку відповідної документації.  
 

4. Контроль за виконанням даного 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 32 29 74 



 

 

 

Додаток  

до рішення Міської ради  

міста Кропивницького  

05 березня 2020 року № 3259 

 

 

 

Земельна ділянка, право оренди на яку набувається на аукціоні  

 

Місце розташування 

земельної ділянки в 

м. Кропивницькому 

Орієнтовний 

розмір 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки 

Запропоновано 

вул. Космонавта  

Попова, 15/18 

(напроти магазину 

«Меблі») 

0,0150 га  

для будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі 

управлінням 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Міської ради 

міста 

Кропивницького 

 


