
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "_____" ____________ 2018 року       № ____ 
 

м.Кропивницький 
                        

 

Про дострокове припинення  

договорів  

 

  Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 

пункту «б» статті  30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до  розділу 6 Положення про порядок користування 

окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності 

під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності, затвердженого рішенням міської ради                

від 29 вересня 2015 року № 4685, розглянувши інформацію департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького  про неприведення фактично встановлених відкритих літніх 

майданчиків до погоджених проектів упродовж термінів, встановлених для 

усунення виявлених відхилень, Виконавчий комітет Міської ради    міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

          1. Достроково припинити   договори   на розміщення та перебування 

відкритих літніх майданчиків на об’єктах благоустрою  з використанням їх 

елементів, укладених з фізичними особами – підприємцями Навасардян 

Лаурою Гришаєвною  від 27 червня 2018 року № 64  та Дудіною Іриною 

Ігорівною    від 23 травня 2018 року № 60. 

2.  Доручити департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького довести до відома  зазначених 

у пункті 1 фізичних осіб – підприємців  інформацію про прийняття  рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 

 

   

Міський голова                                                                                    А. Райкович 

 

 
Корнєва 22 38 36   

 



          Доопрацьовано 06.11.18 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
від "_____" ____________ 2018 року       № ____ 
 

м.Кропивницький 
                        

 

Про дострокове припинення  

договорів  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 

пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до  розділу 6 Положення про порядок користування 

окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності 

під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення 

підприємницької діяльності, затвердженого рішенням міської ради                

від 29 вересня 2015 року № 4685, розглянувши інформацію департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста 

Кропивницького про неприведення фактично встановлених відкритих літніх 

майданчиків до погоджених проектів упродовж термінів, встановлених для 

усунення виявлених відхилень, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 
 

          1. Достроково припинити договори на розміщення та перебування 

відкритих літніх майданчиків на об’єктах благоустрою з використанням їх 

елементів, укладених з фізичними особами – підприємцями Навасардян 

Лаурою Гришаєвною від 27 червня 2018 року № 64 та Дудіною Іриною 

Ігорівною від 23 травня 2018 року № 60. 

 2. Демонтувати відкриті літні майданчики по: 

 вул. Вокзальній, 37/16, біля закусочної «Чебуреки»; 

 вул. Добровольського, 13-а, біля кафе  «REBRO grill and bar» (Кафе  

«Ребро гриль енд бар»). 

 3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі  та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького: 

 1) підготувати та надати до комісії з демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально - культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності матеріали щодо  
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демонтажу відкритих літніх майданчиків, зазначених у пункті 2 даного 

рішення; 

2) довести до відома вказаних у пункті 1 фізичних осіб – підприємців  

інформацію про прийняте рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В. 
 

 

 

Міський голова                                                                                    А. Райкович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корнєва  22 38 36   



                                                                          Доопрацьовано 23.01.19

  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року

Про дострокове припинення
договору

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту  «б»  статті  30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  відповідно  до  розділу  6  Положення  про  порядок  користування
окремими  конструктивними  елементами  благоустрою  комунальної
власності  під  розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення
підприємницької   діяльності,    затвердженого    рішенням    міської    ради
від 29 вересня 2015 року № 4685, розглянувши інформацію департаменту з
питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та  інвестицій  Міської  ради  міста
Кропивницького  про  неприведення  фактично  встановленого  відкритого
літнього  майданчика до  погодженого  проекту упродовж  терміну,
встановленого для  усунення  виявлених  відхилень,  Виконавчий  комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Достроково  припинити  договір  на  розміщення  та  перебування
відкритого літнього майданчика на  об’єкті благоустрою з використанням
його елементів,  укладеного з  фізичною особою – підприємцем  Дудіною
Іриною Ігорівною від 23 травня 2018 року № 60.

2.  Демонтувати  відкритий  літній  майданчик по
вул.  Добровольського,  13-а, біля кафе «REBRO grill and bar» (Кафе «Ребро
гриль енд бар»).

3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
Міської ради міста Кропивницького:

1)  підготувати та  надати до комісії  з  демонтажу тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально - культурного чи іншого призначення
для  здійснення  підприємницької  діяльності  матеріали щодо  демонтажу
відкритого літнього майданчика, зазначеного у пункті 2 даного рішення;
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2)  довести до відома вказаної у пункті 1 фізичної особи – підприємця
інформацію про прийняте рішення.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова                                                                           А.РАЙКОВИЧ

Наталія Корнєва 22 38 36

 



Доопрацьовано 29.01.19

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року

Про дострокове припинення
договору

Керуючись   статтями  140,  146   Конституції    України,  підпунктом  2
пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно  до  розділу  6  Положення  про  порядок  користування  окремими
конструктивними  елементами  благоустрою  комунальної  власності  під
розміщення  відкритих  літніх  майданчиків  для  здійснення  підприємницької
діяльності,    затвердженого    рішенням    міської    ради від 29 вересня 2015 року
№ 4685, розглянувши  подання департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі  та  інвестицій  Міської  ради  міста  Кропивницького  про  неприведення
фактично  встановленого  відкритого  літнього  майданчика  до  погодженого
проекту  упродовж терміну,  встановленого  для  усунення  виявлених відхилень,
Виконавчий комітет Міської ради міста   Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Достроково  припинити  договір   на  розміщення  та  перебування
відкритого літнього майданчика на об’єкті благоустрою з використанням  його
елементів,  укладеного  з  фізичною  особою  –  підприємцем   Дудіною  Іриною
Ігорівною від 23 травня 2018 року № 60.

2. Департаменту  з  питань економічного  розвитку,  торгівлі  та  інвестицій
Міської ради міста Кропивницького:

1)  звернутись до комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного,
побутового,  соціально  -  культурного  чи  іншого  призначення  для  здійснення
підприємницької діяльності матеріали з питання демонтажу відкритого літнього
майданчика, зазначеного у пункті 2 даного рішення;

2)   довести до відома вказаної  у  пункті  1  фізичної особи –  підприємця
інформацію про прийняте рішення.

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова                                                                                А.РАЙКОВИЧ

Наталія Корнєва 22 38 36



                                                                                          Доопрацьовано 12.02.19 

                                                                                       

   
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року 

 

Про дострокове припинення 

договору 

 
Керуючись     статтями 140, 146   Конституції     України,       підпунктом 2 

пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до розділу 6 Положення про порядок користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності                       

під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької   

діяльності,   затвердженого   рішенням   міської ради від 29 вересня 2015 року 

№ 4685, враховуючи подання департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького про розміщення 

споруди відкритого літнього майданчика по вул. Добровольського, 13 – а 

біля кафе «Ребро гриль енд бар», яка не відповідає погодженій ескізній 

пропозиції проекту, не приведення фактично встановленого відкритого 

літнього майданчика до погодженого проекту упродовж терміну, встановленого 

для усунення виявлених відхилень (до 21.11.2018 р), Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 
 
 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Достроково припинити договір  на розміщення та перебування 

відкритого літнього майданчика на об’єкті благоустрою з використанням його 

елементів, укладеного з фізичною особою – підприємцем  Дудіною Іриною 

Ігорівною від 23 травня 2018 року № 60. 

  

 2.  Фізичній особі – підприємцю Дудіній І.І. : 

          1) в добровільному порядку забезпечити демонтаж відкритого 

літнього майданчика по вул. Добровольського, 13 – а біля кафе «Ребро 

гриль енд бар»: власними силами та за власний рахунок; 

          2) здійснити плату за розміщення відкритого літнього майданчика             

з 15.04. 2018 р до часу його демонтажу відповідно до пункту 5.6. Положення 

про порядок користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою     комунальної  власності  під розміщення  відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької  діяльності,     затвердженого     
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рішенням міської ради від 29 вересня 2015 року № 4685. 

 

  3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького:    

          1) довести до відома фізичної особи – підприємця інформацію про 

прийняте рішення; 

  2)  в разі не забезпечення виконання підпункту 1 пункту 2 даного 

рішення звернутись  до комісії з демонтажу тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально - культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності щодо примусового демонтажу 

відкритого літнього майданчика по вул. Добровольського, 13 – а біля кафе 

«Ребро гриль енд бар». 

   

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Паливоду А.А.  

 

 

 

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Наталія Корнєва 22 38 36 

 



                                                                               Доопрацьовано 14.03.19 

   
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 

Про дострокове припинення 

договору 

 
Керуючись     статтями 140, 146   Конституції     України,       підпунктом 2 

пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до розділу 6 Положення про порядок користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності                       

під розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької   

діяльності,   затвердженого   рішенням   міської ради від 29 вересня 2015 року 

№ 4685, враховуючи подання департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького про розміщення 

споруди відкритого літнього майданчика по вул. Добровольського, 13 – а біля 

кафе «Ребро гриль енд бар», яка не відповідає погодженій ескізній пропозиції 

проекту, не приведення фактично встановленого відкритого літнього 

майданчика до погодженого проекту упродовж терміну, встановленого для 

усунення виявлених відхилень (до 21 листопада 2018 року), Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 
 
 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Достроково припинити договір  на розміщення та перебування 

відкритого літнього майданчика на об’єкті благоустрою з використанням його 

елементів, укладений з фізичною особою - підприємцем  Дудіною Іриною 

Ігорівною від 23 травня 2018 року № 60. 

  

 2.  Фізичній особі – підприємцю Дудіній І.І.  в добровільному порядку 

забезпечити демонтаж відкритого літнього майданчика по                                        

вул. Добровольського, 13 - а біля кафе «Ребро гриль енд бар» власними 

силами та за власний рахунок. 

           

  3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького:    
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          1) довести до відома фізичної особи підприємця інформацію про 

прийняте рішення; 

  2)  в разі не забезпечення виконання  пункту 2 даного рішення звернутись  

до комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально - культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності щодо примусового демонтажу відкритого літнього 

майданчика по вул. Добровольського, 13 - а біля кафе «Ребро гриль енд бар»; 

 3) здійснити розрахунок плати  за розміщення відкритого літнього 

майданчика з 23 травня 2018 року до часу його демонтажу відповідно до 

пункту 5.6. Положення про порядок користування окремими 

конструктивними елементами благоустрою комунальної власності під 

розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення підприємницької  

діяльності, затвердженого рішенням міської ради від 29 вересня 2015 року 

№ 4685, та направити його фізичній особі - підприємцю Дудіній І.І. до 

оплати. 

   

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.  

 

 

 

Міський голова                                                                               А.РАЙКОВИЧ 
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