
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

від 09 червня 2020 року 

Про надання дозволу на
паспортів прив'язки тимчасових
для провадження підприємницької
діяльності по вул. Металургів
(на території колишнього ринку
у смт Новому, м. Кропивницький

 

 

Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону

України «Про місцеве самоврядування Україні», ст

«Про регулювання містобудівної діяльності», 

споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

господарства України від 21 жовтня 2011 року  244 та зареєстрованим

Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за  1330/20068

враховуючи рішення Новенської селищної ради міста Кропивницького                             

від 28 січня 2020 року  1339 «Про

розміщення тимчасових

смт Новому», Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

 

1. Дати дозвіл управлінню

паспортів прив'язки тимчасових споруд

діяльності по вул. Металургів (на території колишнього

м. Кропивницький фізичним особам

споруд згідно з додатком
 

2. Фізичним особам

тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності дати

отримання паспорта прив язки відповідно до Комплексної схеми розміщення

архітектурних типів тимчасових споруд для провадження підприємницької

діяльності та дотриматись вимог паспортів прив язки при їх встановленні

 

 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

       
 

 
 

Про надання дозволу на оформлення 

паспортів прив язки тимчасових споруд 

для провадження підприємницької 
діяльності по вул. Металургів 

на території колишнього ринку) 

смт Новому, . Кропивницький 

Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 Закону України

Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком розміщення тимчасових

споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово

України від 21 жовтня 2011 року № 244 та зареєстрованим

Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за  1330/20068

враховуючи рішення Новенської селищної ради міста Кропивницького                             

від 28 січня 2020 року № 1339 «Про затвердження змін до комплексної схеми

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності                                

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В: 

 

1. Дати дозвіл управлінню містобудування та архітектури на оформлення  

паспортів прив язки тимчасових споруд для провадження підприємницької

діяльності по вул. Металургів (на території колишнього 

фізичним особам-підприємцям на розміщення

споруд згідно додатком. 

2. Фізичним особам-підприємцям встановити в 6 місячний термін

тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності дати

отримання паспорта прив’язки відповідно до Комплексної схеми розміщення

пів тимчасових споруд для провадження підприємницької

діяльності та дотриматись вимог паспортів прив’язки при їх встановленні

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

  № 255 

Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

аттею 28 Закону України 

Порядком розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

України від 21 жовтня 2011 року  244 та зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, 

враховуючи рішення Новенської селищної ради міста Кропивницького                             

затвердження змін до комплексної схеми 

підприємницької діяльності в                               

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

містобудування та архітектури на оформлення  

для провадження підприємницької 

 ринку) у смт Новому,       

підприємцям на розміщення тимчасових 

підприємцям встановити в 6 місячний термін 

тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності з дати 

отримання паспорта прив язки відповідно до Комплексної схеми розміщення 

пів тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності та дотриматись вимог паспортів прив язки при їх встановленні. 



2 

 

3.    У разі невиконання пункту 2 зазначеного рішення, паспорт прив’язки 

буде анульовано. 

 

4. Управлінню містобудування та архітектури оформити та видати 

фізичним особам-підприємцям паспорти прив'язки тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на розміщення тимчасових споруд по 

вул. Металургів (на території колишнього ринку) у смт Новому,                      

м. Кропивницький терміном на 5 років. 

  

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитро Дмитрук 24 95 85 
 



 

Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

09 червня 2020 року № 255 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

фізичних осіб-підприємців, яким видаються паспорти прив'язки 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
по вул. Металургів  (на території колишнього ринку) 

в смт Новому, м. Кропивницький 

 

Фізична особа-підприємець 

 

Площа тимчасової 

споруди, кв.м 

          Бондар Сергій Вікторович 25,2 

          Гришаєва Світлана Миколаївна 25,2 

          Гришаєва Світлана Миколаївна 30,0 

          Демченко Вікторія Анатоліївна 24,5 

          Ковальова Наталія Дмитрівна 17,5 

          Кондратенко Світлана Григорівна 23,3 

          Ракітіна Олена Станіславівна 13,2 

          Таліпан Ольга Андріївна 27,4 

          Таліпан Ольга Андріївна 9,1 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

Міської ради міста Кропивницького – 

головного архітектора міста             Ірина МАРТИНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


