
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ 

 
від “   20  ”   жовтня 2015 року      №  584 
Про надання дозволу на внесення  
змін до Комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд та 
архітипів тимчасових  споруд 
для провадження підприємницької 
діяльності в м. Кіровограді 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п.6 ст. 59 Закону України  
“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 28 Закону України “Про                             
регулювання містобудівної діяльності”, п 1.6. Порядку розміщення                                    
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності,                               
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 та                              
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада  2001 року                         
за № 1330/20068, враховуючи рішення Кіровоградської міської ради                           
від 31 березня 2015 р. № 4071 «Про надання дозволу на розроблення Ком-
плексної  схеми розміщення архітектурних типів тимчасових  споруд для 
провадження   підприємницької діяльності в м. Кіровограді», виконавчий ко-
мітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Дати  дозвіл  на  внесення  змін до  Комплексної  схеми  розміщення  
тимчасових споруд та архітипів тимчасових споруд для провадження                         
підприємницької діяльності в м. Кіровограді, розробником якої є                       
ПрАТ «Інститут «Кіровоградагропроект», а саме в графічну частину по                                         
вулицях: 
 вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку № 37/16) за умови 
погодження з балансоутримавачем інженерних мереж; 
 вул. Космонавта Попова (біля поліклініки № 5) з облаштуванням                                         
зупинки громадського транспорту; 

просп. Правди (біля Автовокзалу); 
просп. Правди (напроти Автовокзалу); 
вул. Генерала Жадова (біля позиції 1); 
вул. Бєляєва (біля житлового будинку 29/1); 
вул. Пацаєва (біля існуючих павільйонів); 
вул. Пацаєва (доповнити позицію 2); 
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вул. Велика Перспективна (біля спортивного комплексу); 
вул. Набережна (біля мосту); 
вул. Космонавта Попова (біля житлового будинку № 26/1); 
вул. Яновського; 
вул. Короленка; 
вул. Кропивницького; 
парк Ковалівський. 

 
2. Замовникам    звернутись    до    розробника     Комплексної     схеми  

розміщення тимчасових споруд та архітипів тимчасових споруд для                                     
провадження підприємницької діяльності в м. Кіровограді ПрАТ «Інститут                       
«Кіровоградагропроект» щодо внесення змін до Комплексної схеми                                
розміщення тимчасових споруд та архітипів тимчасових споруд для                    
провадження підприємницької діяльності в м. Кіровограді. 
 
 3.  Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради,   відділу  по  роботі   із   засобами  масової  інформації  забезпечити  
оприлюднення через вісник Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» та 
офіційну сторінку Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет даного                                     
рішення. 
 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника                       
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                
Литвина Г.М.  

 
 
 

Секретар міської ради           І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мартинова 22 59 55 


