
 

 

 

                               Проект № 1621 
 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від  «___» ____________2017 року      № _____ 

 

Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456 

 

          Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17, 18 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 12, 17 Закону України «Про 

основи містобудування», Порядком розроблення містобудівної документації, 

затвердженим  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року             

№ 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 20 грудня                 

2011 року № 1468/20206, міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456, а саме: 

1) земельні ділянки в районі пров. Алтайського, визначені як 

рекреаційна зона активного відпочинку (Р-2),  віднести до зони садибної 

житлової забудови (Ж-1); 

2) земельні ділянки по вул. Алтайській (біля лікарні),                                 

по вул. Ціолковського (біля гаражного кооперативу) та по                                      

вул. Харківській, 1-в ( колишній піонерський табір), визначені як підзона 

садибної  житлової забудови в межах санітарно-захисних зон (Ж-1С),  

рекреаційна зона активного відпочинку (Р-2) та підзона зелених насаджень 

спеціального призначення (Р-3с), віднести до зони садибної житлової 

забудови (Ж-1); 
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3) земельні ділянки по вул. Приміській, визначені як зона установ 

відпочинку і туризму (КВТ), віднести до зони садибної житлової забудови 

(Ж-1); 

4) земельні ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової, 

визначені як зона резерву промислових та комунальних територій ( В-6), 

віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

5) земельні ділянки по туп. Рибальському, визначені як підзона садибної  

житлової забудови в межах санітарно-захисних зон (Ж-1С), частково зона 

об’єктів природно – заповідного фонду (Р-1) та рекреаційна зона активного 

відпочинку (Р-2), віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

6) земельні ділянки в районі вул. Миколи Міхновського, визначені як 

рекреаційна зона активного відпочинку (Р-2),  віднести до зони садибної 

житлової забудови (Ж-1); 

7) земельні ділянки між вул. Глибка, Курганною, Аксьонкіної та 

Ушакова, визначені як рекреаційна зона активного відпочинку (Р-2),  

віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

8) земельні ділянки в районі пров. Азовського, визначені як рекреаційна 

зона активного відпочинку (Р-2),  віднести до зони садибної житлової 

забудови (Ж-1); 

9) земельні ділянки в районі пров. Гулака-Артемовського, визначені як 

рекреаційна зона активного відпочинку (Р-2),  віднести до зони садибної 

житлової забудови (Ж-1); 

10)  земельні ділянки в районі   вул. Садової та Куроп'ятникова, 

визначені як зона розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації 

(КС-5), віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

11) земельну ділянку в по вул. Автолюбителів, 16-а, визначену як зона 

резерву промислових та комунальних територій (В-6) та частково зона 

інженерної інфраструктури ( електромережі ) (ІН-1),  віднести до зони 

резерву промислових та комунальних територій (В-6); 

12) земельну ділянку по вул. Короленка, 75/1, визначену як зона 

інженерної інфраструктури (ІН-2), віднести до торговельної зони (Г-6); 

13) земельну ділянку в районі вул. Луганської, визначену як рекреаційна 

зона озеленених територій загального користування (Р-3), віднести до зони 

садибної житлової забудови (Ж-1); 

14) земельну ділянку в районі пров. Луньовського, визначену як 

торговельна зона (Г-6) та частково зона магістральних вулиць, доріг, 

майданів (ТР-2), віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

15) земельну ділянку по вул. Леваневського (військове містечко), 

визначену як зона підприємств, установ та організацій оборони та                    

безпеки технологічних споруд (С), віднести до зони садибної житлової 

забудови (Ж-1); 

16) земельні ділянки в районі вул. Тарана, визначені як підзони зелених 

насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести до зони садибної 

житлової забудови (Ж-1); 
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17) земельні ділянки в районі пров. Верхньовеселого, визначені як 

підзони зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести до 

зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

18) земельну ділянку по вул. Преображенській, 84, визначену як 

лікувальна зона (Г-5), віднести до зони змішаної багатоквартирної житлової 

забудови (Ж-4); 

19)  земельну ділянку на території смт Нового по вул. Каштановій, 19-ж, 

визначену як підзона зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), 

віднести до зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

20) земельну ділянку по вул. Юрія Краснокутського, визначену як 

підзона зелених насаджень спеціального призначення (Р-3с), віднести до 

зони садибної житлової забудови (Ж-1); 

21) земельні ділянки по пров. Гризодубової, визначені як зони об’єктів 

природно-заповідного фонду (Р-1), віднести до зони садибної житлової                      

забудови (Ж-1); 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради міста Кропивницького з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                               А.Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чала 24 53 64 

 


