
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   30   червня 2011 року № 642

Про надання дозволу на розміщення 
малих архітектурних форм суб’єкту 
господарювання ТДВ «М’ясокомбінат
«Ятрань»

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59 Закону 
України   “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву 
товариства з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат «Ятрань»,
Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл  на розміщення малих  архітектурних форм в місті
Кіровограді у вигляді пересувних торговельних павільйонів площею 
10,0 кв. м кожний по вул. Яновського (біля входу в ринок «Європейський»), 
вул. Чайковського (біля житлового будинку № 68), вул. Карла Маркса (біля 
магазину «Мелодія»), вул. Дніпровській (біля ринку «Ідеал»), 
вул. Московській (біля зупинки міського транспорту), вул. Преображенській 
(біля церкви), вул. Хабаровській (біля будинку № 5), біля будинку побуту 
«Інгул» (площа Богдана Хмельницького), на розі вулиць 50 років Жовтня та 
Андріївської, в с. Гірничому (кінцева зупинка 45-го маршруту), вул. Ушакова 
(напроти магазину «Восход»), вул. Преображенській (біля дитячої обласної 
лікарні), вул. Степняка-Кравчинського (біля Ощадбанку), 
просп. Університетському, 25, у сквері «Центральний» (біля 
вул. Преображенської) та торговельних павільйонів площею 30,0 кв.м 
кожний по пров. Фортечному, вул. Бєляєва (біля заводу «Ремпобуттехніка»), 
вул. Генерала Жадова (біля житлового будинку № 30), вул. Жовтневої 
революції (напроти будинку № 20, к. 5), терміном на п’ять років суб’єкту 
господарювання, товариству з додатковою відповідальністю «М’ясокомбінат 
«Ятрань», для провадження підприємницької діяльності.

2. Суб’єкту господарювання після прийняття даного рішення укласти з 
Кіровоградською міською радою договір особистого строкового сервітуту.

3. Суб’єкту господарювання після прийняття даного рішення подати до 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 
заяву-декларацію про розміщення малих архітектурних форм.
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О.

Міський голова О.Саінсус

Тараненко
24-95-85


