
                        
 
 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 листопада 2013 року        № 2565 
 

Про надання ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
дозволу на розроблення проектів  
землеустрою щодо відведення  
земельних ділянок по м. Кіровограду 
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34          
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                
статтею 50 Закону України “Про землеустрій”, статтями 12, 19, 92,               
123, 134 Земельного кодексу України, розглянувши звернення                     
ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити комунальному підприємству “Кіровоградводоканал” 
право постійного користування земельних ділянок загальною                
площею 2052,1 кв. м по вул. Родниковій, вул. Короленка-Леваневського,      
вул. Будьоного-Шосейній, надане на підставі рішення Кіровоградської 
міської ради від 17 вересня 1999 року № 333 для розміщення насосної 
станції, пожарного водоймища, підземної підвищувальної насосної станції. 

2. Припинити комунальному підприємству “Кіровоградводоканал” 
право постійного користування земельних ділянок загальною                 
площею     3792,5 кв. м по вул. Делегатській, вул. Парковій, вул. Полтавській, 
надане на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 17 вересня        
1999 року № 333 для розміщення свердловини № 14, 2-Б, 3, водопровідно-
підвищувальної станції, тимчасової каналізаційної насосної станції у           
102 мікрорайоні, водопровідної насосної станції “Полтавська, № 2”. 

3. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельних ділянок загальною площею 0,15 га по вул. Урицького-
Чернишевського, вул. Преображенській, вул. Нижній П’ятихатській,           
вул. Миру, вул. Колодязній та на території лікарняного комплексу РУ, надане 
на підставі рішень виконкому Кіровоградської міської ради від 08 лютого 
1995 року № 94 та від 13 квітня 1995 року № 254 для розміщення 
каналізаційних насосних станцій. 
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4. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельної ділянки загальною площею 16,48 га по дорозі на село  Клинці, 
надане на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської ради              
від 14 вересня 1994 року № 663 для розміщення очисних споруд штучної 
очистки води. 

5. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельних ділянок загальною площею 0,27 га по вул. Гоголя, вул. Васнецова, 
надане на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської ради                
від 09 грудня 1994 року № 898 для розміщення каналізаційної насосної 
станції та водопровідної насосної станції. 

6. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельних ділянок загальною площею 1,03 га по вул. Хабаровській, 
“Масленіковка”, вул. Ватутіна, надане на підставі рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради від 11 листопада 1994 року № 814 для 
розміщення водопровідних насосних станцій № 14.  

7. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельних ділянок загальною площею 1,05 га по вул. Валентини    
Терешкової, 8 вул. Великій Пермській, вул. Короленка - Індустріальній, 
надане на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської ради              
від 09 грудня 1994 року № 898 для розміщення каналізаційної насосної 
станції № 3, водопровідної насосної станції  Зони ІІ-Б.  

8. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельних ділянок загальною площею 0,96 га, надане на підставі рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 08 червня 1994 року № 424 для 
розміщення водопровідно-каналізаційних насосних станцій.  

9. Припинити комунальному підприємству “Кіровоградводоканал” 
право постійного користування земельною ділянкою по                            
просп. Університетському, 21-б загальною площею 28560,2 кв. м, надане на 
підставі рішення Кіровоградської міської ради   від   17 жовтня 2001 року        
№ 1201 для розміщення водопровідної насосної станції.  

10. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельною ділянкою загальною площею 7,09 га, надане на підставі рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 09 грудня 1994 року № 898 для 
розміщення виробничої бази.  

11. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельною ділянкою загальною площею 23,65 га, надане  на підставі рішення  
виконкому Кіровоградської міської ради від 09 грудня 1994 року № 898 для 
розміщення водозабору по вул. Московській.  
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12. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельною ділянкою загальною площею 0,59 га, надане на підставі рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 10 липня 1996 року № 447 для 
розміщення свердловини в балці Сазонівка Лелеківського водозабору.  

13. Припинити Кіровоградському виробничому управлінню 
водопровідно-каналізаційного господарства право постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Кропивницького загальною площею 1,04 га, 
надане на підставі рішення виконкому Кіровоградської міської ради              
від 11 листопада 1994 року № 813 для розміщення насосної каналізаційної 
станції.  

14. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Генерала Жадова, 21-в у постійне 
користування загальною площею  0,0121 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград”  
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

15. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Родниковій, 79-б у постійне 
користування загальною площею  0,0136 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

16. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Героїв Сталінграда, 32-б у постійне 
користування загальною площею  0,0069 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

17. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Короленка, 64-а у постійне 
користування загальною площею  0,1506 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

18. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград”  дозвіл   на   розроблення   проекту землеустрою    щодо  
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відведення земельної ділянки  по пров. Алтайському, 3-а у постійне 
користування   загальною  площею  0,0051 га  - землі,  які   використовуються  
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

19. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Байкальській, 107 у постійне 
користування загальною площею  16,5369 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

20. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Васнецова, 2-а у постійне 
користування загальною площею  0,2375 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

21. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Ватутіна, 42-а у постійне користування 
загальною площею  1,0001 га  - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод,  для 
розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград”             
(КВЦПЗ 11.04)  за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

22. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Великій Пермській, 3-а у постійне 
користування загальною площею  0,0049 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04)  за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

23. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Волкова, 24-б у постійне користування 
загальною  площею  0,2581 га  - землі,  які  використовуються   для  технічної  
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод,  для 
розміщення       об’єктів       інфраструктури      ОКВП     “Дніпро-Кіровоград”          
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(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

24. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Героїв Сталінграда, 38-б у постійне 
користування загальною площею  0,0946 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04)  за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

25. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Глинки, 1-а у постійне користування 
загальною площею  0,0047 га  - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод,  для 
розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград”          
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

26. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Гоголя, 33 у постійне користування 
загальною площею  0,0494 га  - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод,  для 
розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград”         
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

27. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Жовтневої революції, 30-а у постійне 
користування загальною площею  0,0149 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

28. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Чернишевського, 163-а у постійне 
користування загальною площею  0,0257 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

29. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Хабаровській, 5-а у постійне 
користування  загальною  площею  0,0062 га  - землі,   які   використовуються  
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для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,    для  розміщення  об’єктів  інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград”  
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

30. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по просп. Університетському, 21-б у постійне 
користування загальною площею  3,3400 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

31. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Генерала Родимцева, 72-б у постійне 
користування загальною площею  0,0048 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

32. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Нижній П’ятихатській, 32-а у постійне 
користування загальною площею  0,0378 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

33. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Преображенській, 103-а у постійне 
користування загальною площею  0,0087 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

34. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Полтавській, 24-в у постійне 
користування   загальною  площею  0,0066 га  - землі,  які   використовуються  
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

35. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  



7 
відведення земельної ділянки  по вул. Пожарського, 3-а у постійне 
користування  загальною  площею   0,0084 га  - землі,  які   використовуються  
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

36. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Озерна Балка, 3-а у постійне 
користування загальною площею  3,4403 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

37. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Московській, 2-в у постійне 
користування загальною площею  20,8555 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

38. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Миру, 10-а у постійне користування 
загальною площею  0,0191 га  - землі, які використовуються для технічної 
інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних вод,  для 
розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград”          
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

39. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Куйбишева, 1-к у постійне 
користування загальною площею  0,0771 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04)  за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

40. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Куйбишева, 1-ж у постійне 
користування загальною площею  0,3181 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 
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41. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 

“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Кропивницького, 185 у постійне 
користування загальною площею  0,8659 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04)  за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

42. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Кременчуцькій, 3-а у постійне 
користування загальною площею  0,0082 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

43. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Короленка, 75/1 у постійне 
користування загальною площею  0,7022 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

44. Надати  обласному комунальному виробничому підприємству 
“Дніпро-Кіровоград” дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  по вул. Колодязній, 44-б у постійне 
користування загальною площею  0,0115 га  - землі, які використовуються 
для технічної інфраструктури, для водозабезпечення та очищення стічних 
вод,  для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 
(КВЦПЗ 11.04)  за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у запасі. 

45. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови Каніщева В.М. 
 
 
Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
Гоувар 22 09 49 


