щ

yKPAiHA

ЛОЗIВСЬКА MICbKA РАДА
хAPKIBсbкoi оБлАстI
ВИКОНЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд 24 квiтпя 2018 року

хр /{о

Про наданпя згодп Песпголовець Ю.О.
на розмiщепня тимчасовшх споруд для

провадженпя пiдприемнпцькоi
дiяльпостi трьох зблокованих
торговеJIьнпх павiльйонiв з реалiзацii

промпс.повпх та продовольчпх ToBapiB за
адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова,
вул. Покровська

На пiдставi ст. 28 Закону Украiни <Про реryлювання мiстобудiвноi

дiяльностi>>, ст. 40 Закону УкраiЪи

п.2.2 Порядку розмiщення

"Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi'',

тимt{асових споруд для провадженнrI
пiдприемницькоi дiяльностi, затвердженого HaKtrзoM MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства
УкраiЪи вiд 21.10.20ll р. Nч 244, та розглянувши заяву Песиголовець Юлii
Олександрiвни, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВиРIШИВ:

Надати згоду Песиголовець Юлii олександрiвнi на розмiщення
тимчасових споруд для провадження пiдприемницькоi дiяльностi
- 1рьох
зблокованих торговельних павiльйонiв з реалiзацii промислових та
продовольчих ToBapiB на 10 poKiB за адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова,
1.

вул. Покровська,
Зобов'язати Песиголовець Ю.О.:
2.1. Звернутись до вiддiлу мiстобудування, архiтектури та земельних

2.

вiдносин MicbKoi ради

iз

заlIвою щодо оформлення паспорта прив'язки
тимчасових споруд протягом б мiсяцiв з дати прийняття рiшення, з наданюIм
погоджень вiдповiдних утримувачiв iнхенерних мереж мiсця
розташуванIuI

тс.

2.2. Встановити тимчасовi споруди rrротягом

б мiсяцiв з

отримаЕнrI паспорту прив'язки зблокованих тимчасових споруд.

дати

2.3. Пiсля розмiщення тимчасових споруд виконати благоустрiй
прилеглоi територii згiдно зi схемою благоустрою (встановити

урни,

обладнати освiтлення прилеглоi територii в темний перiод доби, встановити
IP-KaMepy вiдеоспостереженнJI на фасадi ТС з пiдключенням до загальноТ
системи MicTa для передачi зображення на мiський сервер, оздобити тротуар
тротуарною плиткою).

2.4. Пiсля розмiщеЕня
_
благоустрою подати

тимчасових споруд та виконання робiт з
до вiддi-lry мiстобудування, apxiTeKryp" ,u ,a".о"""*
вiдносин мiськоi ради письмову зЕUIву за формою, визначеною Порядком
розмiщення тимчасових споруд для провадженнrI пiдприсмницькоi
дiяльностi, iз зазпаченням виконання вимог паспорта прив'язки.
2.5. Укласти договiр про наданнrI посJryг з вивезення (перевезенпя та
захоронення) твердих побутових вiдходiв з комунальним пi!приемством
<Еко-Сан> ЛозiвськоТ MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.
2.6. Пiсля розроблення комплексноi схеми розмiщення тимчасових
споруд в м. Лозова в мiсячний TepMiH звернутись до виконавчого KoMiTeTy
лозiвськоi Micbkoi ради для визначення вiдповiдностi
розмiщенrrя тимчасовоi
споруди цiй cxeMi.
3. У разi недотриманнrI вимог, визначених п. 2, рiшення втрача€
чиннiсть, а тимчасова споруда пiдлягае демонтФку.

4.

Тимчасовим спорудам присвоihи адресу: XapKiBcbKa обл.,
м. Лозова, вул. Покровська, 2-в.
5. Контроль за виконанням
рiшення покJIасти на заступника мiського

голови Крикуна В.В.

Перший заступник
мlського голови
Гранкiнц 2-32-69

О.М.Жидков
С.о. Коб
в.в.
I.В.Могиль

