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_____________ № ______________      

на № __________ від ____________  Начальнику відділу по роботі із 

засобами масової інформації 
 

Якуніну С.В. 

 

Про оприлюднення  

інформації 

 

Просимо оприлюднити на офіційному сайті Міської ради міста 

Кропивницького в мережі Інтернет (http://kr-rada.gov.ua) та у найближчому 

номері офіційного вісника Міської ради міста Кропивницького “Вечірня газета» 

наступну інформацію:  

Відповідно до протоколу від 13.04.2018 р. № 1 комісії з демонтажу 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, вирішено 

демонтувати самовільно розміщені тимчасові споруди для провадження 

підприємницької діяльності за адресами: 

1. вул. Преображенська ( біля будинку «Побуту») – павільйон 

«Новоукраїнський хліб»; 

2. пров. Фортечний ( біля ринку «Шахтарський») – споруда; 

3. пров. Фортечний ( біля ринку «Шахтарський») – кіоск з продажу питної 

води; 

4. пров. Фортечний ( біля ринку «Шахтарський») – пересувний причеп 

«Кондитерка»; 

5. вул. Вокзальна (біля будинку № 37/16) – пересувний причеп 

«Кондитерка»; 

6. вул. Вокзальна (біля будинку № 37/16) - павільйон «Майстерня»; 

7. вул. Вокзальна (біля будинку № 39) - кіоск «Катрин»; 

8. просп. Університетський (біля обласної лікарні) - пересувний причеп; 

9. вул. Генерала Жадова  (біля будинку № 23, к. 2)- павільйон 

«Макулатура»; 

10. пров. Фортечний (біля ринку ««Шахтарський»») – кіоск «Vodafone»; 

11. вул. Полтавська, 81 - споруда коричневого кольору без вивіски; 

12. вул. Полтавська, 81 – споруда «М’яке морозиво»; 

13. вул. Чайковського, 68 – споруда «Наша ряба»; 

14. вул. Сергія Гришина – споруда у вигляді металевого гаража (пункт 

прийому металобрухту). 



 2

Власникам (користувачам) пропонуємо в 5-ти денний термін 

демонтувати споруди у вигляді торговельних павільйонів (кіосків) для 

провадження підприємницької діяльності за вказаними адресами та привести 

земельну ділянку у належний стан з відновленням благоустрою. 

У разі добровільного виконання демонтажу споруди, просимо повідомити 

управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради (вул. 

Тараса Карпи, 68, кімн. 322), в іншому випадку споруди буде демонтовано 

примусово згідно з діючим положенням. 

Примусовий демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд буде 

проведено до 31.05.2018 р.  

 

 
 

Начальник управління – 

головний архітектор міста       В.Мездрін 
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