
УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від 04 листопада 2020 року № 100
м. Новомиргород

Про погодження ФОП Клименку В.А. 
місця розташування тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності

Розглянувши заяву ФОП КЛИМЕНКА Віктора Андрійовича про 
погодження місця розташування тимчасової споруди у вигляді п’яти 
зблокованих торговельних павільйонів, відповідно до підпункту 7 пункту «а», 
підпункту 1 пункту «б» статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, статті 28 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, 
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 “Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» та враховуючи погодження Новомиргородського 
районного відділу Управління державної служби надзвичайних ситуацій в 
Кіровоградській області та дирекції ПрАТ “Райпобуткомбінат”

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Погодити ФОП КЛИМЕНКУ Віктору Андрійовичу місце розташування 
тимчасової споруди у вигляді п’яти зблокованих торговельних павільйонів для 
провадження підприємницької діяльності в м.Новомиргород, 
вул. Соборності, 101а на земельній ділянці площею - 0,0143 га , кадастровий 
номер 3523810100:50:085:0011 з цільовим призначенням -  для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі.

2. ФОП КЛИМЕНКУ Віктору Андрійовичу звернутись до відділу 
містобудування, житлово-комунального господарства та земельних питань 
апарату виконавчого комітету міської ради для оформлення єдиного паспорту 
прив’язки тимчасової споруди.

3. Контроль за виидащ нт. даного 
міського голови -Шдяксй^ІВ.О.ч

М іській голова

класти на першого заступника

І.3абажан
*  А



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від 04 листопада 2020 року № 99
м. Новомиргород

Про погодження Удоду І.Г. місця 
розташування тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності

Розглянувши заяву та надані документи УДОДА Ігоря Григоровича про 
погодження місця розташування тимчасової споруди у вигляді двох 
зблокованих торговельних павільйонів, відповідно до підпункту 7 пункту «а», 
підпункту 1 пункту «б» статті ЗО Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, статті 28 Закону України “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, статті 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, 
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 “Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності”

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Погодити УДОДУ Ігорю Григоровичу місце розташування тимчасової 
споруди у вигляді двох зблокованих торговельних павільйонів для 
провадження підприємницької діяльності в м. Новомиргороді, 
вул.Соборності,296 на приватній земельній ділянці площею - 0,0500 га, 
кадастровий номер 3523810100:50:021:0028 з цільовим призначенням -  для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

2. УДОДУ Ігорю Григоровичу звернутись до відділу містобудування, 
житлово-комунального господарства та земельних питань апарату виконавчого 
комітету міської ради для оформлення єдиного паспорту прив’язки тимчасової 
споруди.

Міській голова ІЗабажан


