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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

"iд

|Ь вересня

2018 року

J\}

€/с

Про паданпя згоди ТОВ <tЯнтар - 200б)
на розмiщенпя тимчасових споруд для
провадження пhпрпемяицькоi

дiяльностi -

двох

зблоковацпх
торговельнпх павiльйонiв з реалiзацii
промцслових та продовольчпх ToBapiB за
адресою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова,
проспект Перемогп

На пiдставi ст. 28 Закону УкраiЪи <Про реryлювання мiстобудiвноi

дiяльностi>, ст. 40 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi'',
2.2 Порядку розмiщення тимчасових споруд для провадження
пiдприемницькоi дiяль_ностi, затвердженого наказом MiHicTepcTBa
регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунаJIьного господарства
УкраiЪи вiд 21.10.2011 q. Nч 244, та
розгJIянувши звернення товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю <янтар - zooou, виконавчий
koMiTeT мiськоi
ради

':

ВиРIШИВ:
l. Надати згоду товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Янтар

-

2006> на розмiщення тимчасових споруд
для провадженrrя пiдприемницькоi

-

двох зблокованих ,фо""п"rr"* павiльйонiв Ъ
р"аrriзчцii
промислових та продовольчих ToBapiB на 5 poKiB за адресою:
XapKiBcbKa

дiяльностi

м. Лозова, проспект Перемоги, перед будинком Л! 41-а.
2. Зобов'язати ТОВ <Янтар - 2006>:
2.|. Звернутись до вiддiлу мiстобудування, архiтектури

вiдносин MicbKoi ради

iз .у"9о щодо

обл.,

та земельних

офорrлеЕня паспорта прив'язки

тимчасових споруд протягом б мiсяцiв з
дати прийняття рiшенrrя.

2.2. Пiсля розмiщення тимчасових .поруд виконати
благоустрiй
прилеглоi територii згiдно зi схемою благоустрою
'урни,

обладнати освiтлення прилеглоi територiТ
IP-KaMepY вiдеоспостереження на
фасадi

1встановити

r.rr"R' *pt";;;;, ;;;;rrour*
"ТС з пiдклЙ"""rr",
оо й-"rот

системи MicTa для передачi зображення на мiський сервер' оздобити тротуар
тротуарною плиткою з обох фасадiв ТС).
2.З. Укласти договiр про надання посJryг з вивезення (перевезення та
захоронення) твердих побутових вiдходiв з комунальним пiдприемством
<Еко-Сан>> Лозiвськоi MicbKoi
ради XapKiBcbKoi областi.
2.4. Пtсля розроблення комплексноi схеми розмiщеннJI тимчасових
споруд в м. Лозова в мiсячний TepMiH звернутись до виконавчого KoMiTeTy
лозiвськоi Micbkoi ради для визначення вiдповiдностi
розмiщення тимчасовоi
споруди цiй cxeMi.
З. У разi недотриманнJI вимог, визначених п. 2, рiшення втрача€
чиннiсть, а тимtIасова споруда пiдлягае демонт€lжу.
4. Тимчасовiй спорудi присвоihи адресу: XapKiBcbKa обл., м. Лозова,
проспект Перемоги, 7-б.
5. Контроль за виконаЕням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Крикуна В.В.

мiськпй голова
Кошляк, 2-32-69

С.В. Зеленськпй
С.о. Коба

в.в.к рикун
I.В.Могиль

