
                                                                                     

                                                                
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від    28   квітня 2016 р.                                           №  129 
 

м. Знам`янка 
                                                         

Про надання дозволу на встановлення  

двох тимчасових  споруд для провадження  

підприємницької діяльності по вул.  

Михайла Грушевського, 24-А у м. Знам'янка 

 

 

Розглянувши заяву гр. ****. про надання дозволу на встановлення двох тимчасових 

споруд, площею 27,5 кв.м., по вул. Михайла Грушевського, 24-А для провадження 

підприємницької діяльності в межах земельної ділянки, яка належить заявнику згідно 

державного акта на право приватної власності на земельну ділянку від 21 серпня 2010 

року,  серія ЯИ №283938, цільове призначення: під розміщення об'єкту комерційного 

використання, керуючись ст.ст. 140, 146 Конституції України, ст.28 Закону України „Про 

регулювання містобудівної діяльності", ст.ст.31, 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. № 244 "Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності" та 

рішення двадцять третьої сесії Знам'янської міської ради від 23 березня 2012 року № 548 

"Про організацію розміщення та роботу об’єктів торгівлі та сфери послуг на території  м. 

Знам`янка", виконавчий комітет Знам'янської міської ради  

    

В И Р І Ш И В : 

 

1. Надати гр. **** дозвіл на встановлення двох тимчасових споруд, площею 27,5 

кв.м. кожна по вул. Михайла Грушевського, 24-А для провадження 

підприємницької діяльності в межах земельної ділянки, яка належить йому 

згідно державного акта на право приватної власності на земельну ділянку від 

21 серпня 2010 року, серія ЯИ № 283938. 

2. Відділу архітектури та містобудування УМА та ЖКГ Знам’янської міської 

ради (Заруцький А.А.) оформити належним чином паспорти прив’язки на 

тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності згідно вимог 

чинного законодавства. 

3. Рекомендувати власнику земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 

24-А **** привести у відповідність правовстановлюючі документи, що 

посвідчують  право власності на дану земельну ділянку в частині, яка описує 

її цільове призначення. 

4. Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на в.о. заступника 

начальника УМА та ЖКГ Знам'янської міської ради Берлову М.В. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А. 

 

 

        Міський голова                                                           С.Філіпенко 


