
ПРОЕКТ 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  69 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

31 січня 2018 року м. Кропивницький 
 

Голова комісії Шамардін О.С., 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Бєлов В.В., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

Запрошені: Табалов А.О. - секретар  

Міської ради міста Кропивницького, 

 Грабенко О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 

 Смаглюк М.О. – начальник 

юридичного управління 

Міської ради міста Кропивницького, 

Владов Р.П. - начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького, 

 Мартинова І.В. - заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  

Присутні: Сергієнко Г.В. – депутат 

Міської ради міста Кропивницького, 

Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій. 
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Порядок денний 

 

1. Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок 

передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва 

на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 

Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 

від 29.01.2013 № 2231 

 

2. Про погодження проекту рішення міської ради № 1678 

«Про розроблення детальних планів територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому» 

 

Доповідає: 

 

Мартинова І.В. – заступник начальника 

управління містобудування та 

архітектури - начальник відділу 

планування та містобудівного кадастру 

управління містобудування та 

архітектури Міської ради міста 

Кропивницького 

 

 

3. Про погодження проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до Додатку до Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки» 

 

Доповідає: 

 

 

 

Владов Р.П. –начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького 

 

4. Про розгляд пропозиції щодо створення робочої групи з питань 

розробки проекту реконструкції Набережної річки Інгул 

(лист від 23.01.2018 № 480 голови громадської організації «Перспектива 

міста» Стрижакова А.О.) 

 

5. Про погодження проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456» 

 

 

 

 

 



3 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який запропонував затвердити порядок денний 

комісії відповідно до листа від 31.01.2018 № 104 управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького.  
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Міської ради 

міста Кропивницького з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища відповідно до листа від 31.01.2018 № 104 управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького.  
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який повідомив членів комісії щодо проведеної роботи 

по вивченню питання про внесення змін до Тимчасового положення 

про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 

будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків 

міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 

від 29.01.2013 № 2231. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Грабенко О.В. звернув увагу членів комісії на необхідність 

визначення меж прибудинкових територій багатоквартирних будинків міста 

Кропивницького та запропонував доручити управлінню земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста Кропивницького спільно з комунальним підприємством 

«Благоустрій» провести інвентаризацію прибудинкових територій 

багатоквартирних будинків міста Кропивницького. 
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 Смаглюк М.О. поінформувала про зміни чинного законодавства 

України в частині регулювання земельних відносин, а саме: при передачі 

(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 

територіях багатоквартирних будинків міста Кропивницького, зазначила, 

що Тимчасове положення про порядок передачі (надання) земельних 

ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових територіях 

багатоквартирних будинків міста втратило чинність та надала відповіді на 

запитання. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії, Грабенко О.В.. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Грабенку О.В. спільно з юридичним управлінням 

Міської ради міста Кропивницького та управлінням земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького опрацювати питання щодо інвентаризації прибудинкових 

територій міста Кропивницького до 14.02.2018 року та надати відповідні 

висновки на розгляд комісії. 
 

2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Міської ради міста 

Кропивницького підготувати на надати на комісію проект рішення міської 

ради про скасування Тимчасового положення про порядок передачі 

(надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на прибудинкових 

територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда, затвердженого 

рішенням Кіровоградської міської ради від 29.01.2013 № 2231. 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1678 «Про розроблення детальних планів територій 

в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного 

у м. Кропивницькому» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії та 

Грабенко О.В. 
 

 



5 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 1678 «Про розроблення 

детальних планів територій в районі вулиці Козацької, провулків 

Козацького та Курінного у м. Кропивницькому». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про внесення змін до Додатку до Програми розвитку 

земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про внесення змін 

до Додатку до Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Шамардіна О.С., який ознайомив членів комісії з пропозиціями щодо 

створення робочої групи з питань розробки проекту реконструкції 

Набережної р. Інгул (лист від 23.01.2018 № 480 голови громадської 

організації «Перспектива міста» Стрижакова А.О.). 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома пропозиції голови громадської організації 

«Перспектива міста» Стрижакова А.О. щодо створення робочої групи 

з питань розробки проекту реконструкції Набережної р. Інгул. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., який повідомив про звернення 

(від 23.01.2018 № 10-мр/з) секретаря Міської міста Кропивницького 

Табалова А.О. про надання інформації щодо земельних ділянок, 

які знаходяться в оренді, але не використовуються за призначенням три 

і більше років для подальшого розгляду на засіданні комісії. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Владов Р.П. запропонував створити робочу групу по виявленню 

земельних ділянок, які знаходяться в оренді, але не використовуються 

за призначенням три і більше років.  

 

 Шамардін О.С. запропонував доручити управлінню земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради 

міста надати до 14.02.2018 року інформацію щодо земельних ділянок, які 

знаходяться в оренді, але не використовуються за призначенням три і 

більше років на комісію для подальшого прийняття відповідного рішення. 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Міської ради міста надати до 14.02.2018 року 

інформацію щодо земельних ділянок, які знаходяться в оренді, 

але не використовуються за призначенням три і більше років для розгляду 

на засіданні комісії. 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456» 

та пояснила його основні положення. 
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ВИСТУПИЛИ: 
 

 Бєлов В.В. запропонував розглянути в розрізі пунктів проект рішення 

міської ради № 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Розглянути в розрізі пунктів проект рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 1 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 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)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпунктом 1 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін 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)». 

Результати голосування: 

«за» – 6, 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 2 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 

«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)». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпункт 2 пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

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

 

«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)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 3 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме:  
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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)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Виключити підпункт 3 пункту 1 з проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

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

«3) земельні ділянки по вул. Приміській, визначені як зона установ 

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

(Ж-1)». 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 4 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 

вересня 2013 року № 2456», а саме: 

«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)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпункт 4 пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

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

«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)».  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 5 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін до 

містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 

2013 року № 2456», а саме: 

 

«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)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпункт 5 пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

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

 

«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)».  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 6 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

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

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

житлової забудови (Ж-1)». 
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 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпунктом 6 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

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

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

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

житлової забудови (Ж-1)». 

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 7 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін до 

містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 

2013 року № 2456», а саме: 

 

«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)».  
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпункт 7 пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

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

«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)».  

Результати голосування: 

«за» – 5, 

«утримались» - 2, 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 8 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

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

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

житлової забудови (Ж-1)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Виключити підпункт 8 пункту 1 з проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

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

«8) земельні ділянки в районі пров. Азовського, визначені 

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

житлової забудови (Ж-1)». 

Результати голосування: 

«за» – 1, 

«утримались» - 6, 

Рішення не прийнято. 

 

 

З метою додаткового вивчення відкласти розгляд підпункту 8 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 

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

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

житлової забудови (Ж-1)». 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» - 4, 

Рішення не прийнято. 
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Погодити підпунктом 8 пункту 1 проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

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

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

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

житлової забудови (Ж-1)» 

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«проти» - 2 

«утримались» - 1, 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 9 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін до 

містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 

2013 року № 2456», а саме: 

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

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

житлової забудови (Ж-1)». 

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпункт 9 пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

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

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

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

житлової забудови (Ж-1)». 

 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 10 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

«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)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпункт 10 пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

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

«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)». 
 

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 11 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін до 

містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 

2013 року № 2456», а саме: 

«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)». 
 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити підпункт 11 пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

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

 

«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)».  

Результати голосування: 

«за» – 7 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Мартинову І.В., яка ознайомила членів комісії з підпунктом 12 

пункту 1 проекту рішення міської ради № 1621 «Про внесення змін 

до містобудівної документації «План зонування території міста 

Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456», а саме: 

 

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

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

 

 В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Виключити підпункт 12 пункту 1 з проекту рішення міської ради 

№ 1621 «Про внесення змін до містобудівної документації «План 

зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 

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

 

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

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

Результати голосування: 

«за» – 4, 

«утримались» - 3, 

Рішення прийнято. 
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СЛУХАЛИ: 

 

 Бєлова В.В., який запропонував доручити управлінню 

містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького 

надавати на комісію документи на комісію з розбірливою, кольоровою 

візуалізацією земельних ділянок. 

 

Пункти №13-21 проекту рішення міської ради № 1621 

«Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456» 

 вирішили розглянути на наступному засіданні комісії 

 

 

 

Голова комісії        О.Шамардін 

 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


