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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ 

 
від “  22  ”   березня   2016 року        № 187 

 
 
 
 
Про демонтаж  
тимчасових споруд  
 
 Керуючись ст. 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням Кіровоградської міської ради від 02 липня 2015 року              
№ 4225 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                             
від 12 вересня 2012 року № 1907 «Про затвердження Тимчасового положення 
про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження  
підприємницької діяльності на території міста Кіровограда», враховуючи 
протокол комісії з демонтажу тимчасових споруд торговельного, побутового, 
соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності від 08 лютого 2016 року, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Демонтувати            тимчасові               споруди              (павільйони): 
павільйон по просп. Університетському, біля центрального входу до  

обласної лікарні, ФОП Кошмак Т.М.; 
павільйон  по  вул.  Вокзальній (вул. Жовтневої революції),  напроти 

житлового будинку № 20/4 в районі пров. Леніна, ФОП Джужук М.В. 
2. Визначити    для    власників    (користувачів)    тимчасових   споруд  

(павільйонів), зазначених в пункті 1 даного рішення, строк для добровільного 
демонтажу тимчасових споруд з приведенням земельної ділянки у належний 
стан, з відновленням благоустрою, який становить 15 робочих днів з моменту 
публікації даного рішення на офіційному сайті Кіровоградської міської ради 
в мережі Інтернет  (http://kr-rada.gov.ua) та у найближчому номері офіційного 
вісника Кіровоградської міської ради “Вечірня газета». 

3. Управлінню    містобудування     та     архітектури     надіслати    дане 
рішення власникам (користувачам) тимчасових споруд (павільйонів) 
рекомендованим листом з повідомленням про вручення та повідомити їх про 
дату демонтажу тимчасових споруд (павільйонів) у разі невиконання                          
пункту 2 даного рішення. 

4. Управлінню  містобудування  та  архітектури  організувати демонтаж 
самовільно     встановлених     тимчасових     споруд     (павільйонів)    у    разі 
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невиконання власниками (користувачами) тимчасових споруд                            
(павільйонів) пункту 2 даного рішення. 

5. Комунальному підприємству електричних мереж зовнішнього 
освітлення «Міськсвітло», комунальним підприємствам «Теплоенергетик», 
«Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба», «Кіровоград-Універсал 
2005» демонтувати тимчасові споруди (павільйони): 

павільйон по просп. Університетському (біля центрального входу до  
обласної лікарні), ФОП Кошмак Т.М.; 

павільйон   по   Вокзальній   (вул.   Жовтневої   революції),   напроти 
житлового будинку № 20/4 в районі пров. Леніна, ФОП Джужук М.В. 
 
 
 
Міський голова         А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тараненко 24 95 85 


