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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
хAPKIBcbкoi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMlTBT

рIшЕння

вiд/$березня

J,k

2018 року

/qJ

Про надання згоди ТОВ <<Янтар - 200б>
на розмiщення тпмчасовоi споруди для

провад (енЕя
пiдприемницькоi
торговельного
дiяльностi павiльйону з
реалiзацli промпсловпх та продовольчпх
ToBapiB за адресою: XapKiBcbKa обл.,
м. Лозова, проспект Перемогп
На пiдставi ст. 28 Закону Украiни <Про реryrповання мiстобудiвноi
дiяльностi>, ст. 40 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве саNrовряд/вання в УкраiЪi'',

п. 2.2

ПорядкУ розмiщення тимtIасових споруд для цроваджеЕня
пiдприемницькоi дiяльностi, затвердженого наказом MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства
УкраiЪи вiд 21.10.2011 р. Nэ 244, та розгJuIц.вши зверЕеншI товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю <<Янтар - 200б>, виконавчий KoMiTeT MicbKoi
ради

ВиРIШИВ:
l.

Надати згоду товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю <Янтар 2006> на розмiщення тимчасовоi споруди для провадження пiдприемницькоi
торговельЕого павiльйону
дiяльностi
реалiзацii промислових та
продовольчИх ToBapiB на 5 poKiB за ад)есою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова,
проспект Перемоги, перед будинком Л! 41-а.
2. Зобов'язати ТОВ <<Янтар - 2006>:
2.1. Звернутись до вiддiлу мiстобудувапня, архiтект5rри та земельних
вiдносин MicbKoi ради iз заrIвою щодо оформлення паспорта прив'язки
тимчасовоi споруди протягом б мiсяцiв з дати прийнятгя рiшення.
2,2. Пiсля розмiщення тимчасовоi споруди виконати благоустрiй

з

-

прилеглоi територii згiдно

зi

схемою благоустрою (встановити 1рпи,
обладнати освiтлеЕня прилеглот територii в темний перiод доби, встановити
IP-KaMepy вiдеоспостереження на фасадi ТС з пiдключеЕЕям до загальноi
системи MicTa для передачi зображення на мiський сервер, оздобити тротуар
тротуарною плиткою з обох фасадiв ТС).

2.3. Укласти договiр про надання послуг з вивезення (перевезення та

захоронення) твердих побутових вiдходiв з комунаJIьним пiдприсмством
<Еко-Сан> Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.
2.4. Пiсля розроблення комплексноi схеми розмiщення тимчасових
споруд в м. Лозова в мiсячний TepMiH звернутись до виконавчого KoMiTeTy
ЛозiвськоТ MicbKoi рали для визначення вiдповiдностi розмiщення тимчасовоТ
споруди цiй cxeMi.
З. У разi недотримання вимог, визначених п. 2, рiшення втрачас
чиннiсть, а тимчасова споруда пiдлягае демонтажу.

4. Тимчасовiй спорулi присвоihи адресу: XapKiBcbKa

обл.,

м. Лозова, проспект Перемогиr 7-а.
5. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського
голови Крикуна В.В.

Перший засryпник
мiського голови
Кошляк, 2-29,З2

а='

о.М.Жидков
с,о
в.в
I.В.Могиль

