ш
укрлiнл

ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
xAPKIBcbKoi оБлАстI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
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Про надання згоди Гордiснку €.А. на
розмiщення тпмчасовоi спорудп для

м €ч{

проваджешня пiдпрпемницько[
дiяльностi - торговельного павiльйону
кав'ярнi за адресою: XapKiBcbкa

обл.,
м. Лозова, вул. Машпнобулiвникiв, 25

На пiдставi ст. 28 Закону УкраiЪи

реryлювання мiстобудiвноi
дiяльностi>>, ст. 40 Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi",
п.2.2 Порядку розмiщення тимчасових споруд для провадженЕя
пiдприемницькоi дiяльностi, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa
регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунutльного господарства
Украiни вiд 2|.10.2011 р. No 244, та розгJIянувши з€uIву Гордiенка Свгенiя
Анатолiйовича, виконавчий KoMiTeT мiськоi ради
<<Про

ВиРIШИВ:
Надати згоду Гордiенку евгенiю Анатолiйовичу на розмiщення
тимчасовоi споруди для провадження пiдприемницькоi дiяльностi
торговельного павiльйону кав'ярнi на 5 poKiB за адресою: XapKiBcbKa обл.,
м. Лозова, вул. Машинобудiвникiь,25, на територii парку <<Перемога>.
2. Зобов'язати Гордiенка е.А.:
1.

2.1. Зверrrутись до вiддilry мiстобудування, архiтектури та земельних
вiдносин MicbKoi ради iз зЕlявою щодо оформлення паспорта прив'язки
тимчасовоi спорули протягом б мiсяцiв з дати прийняття рiшення, з наданням
погоджень вiдповiдних утримувачiв iнженерних мереж мiсця розташуванЕя

тс.

2.2. Встановити тимчасову споруду протягом

отримЕlння паспорту прив'язки тимLIасовоТ споруди.

б мiсяцiв з

дати

2.З. Пiсля розмiщення тимtlасовоi споруди виконати благоустрiй
прилеглоi територii згiдно зi схемою благоустрою (встановити урни,

обладнати освiтлення црилеглоТ територii в темний перiод доби, встановити
IP-KaMepy вiдеоспостереженIIя на фасадi ТС з пiдключенням до загапьноi

системи MicTa для передачi зображення на мiськиЙ сервер, оздобити тротуар
та пiдходи до ТС тротуарною плиткою).
2,4. Пiсля розмiщення тимчасовоi споруди та виконаннJl робiт з
благоустрою подати до вiддilry мiстобудування, архiтекryри та земельних
вiдносин MicbKoi ради письмову зtlяву за формою, визначеною Порядком
розмiщення тимчасових споруд для провадження пiдприемницькоi дiяльностi,
iз зазначенням виконання вимог паспорта прив'язки.
2.5. Укласти договiр про надання посJryг з вивезення (перевезення та
захоронення) твердих побутових вiдходiв з комунальним пiдприемством
<Еко-Сан> Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi.
2.6. Пiсля розроблення комплексноi схеми розмiщення тимчасових
споруд в м. Лозова в мiсячний TepMiH звернугись до виконавчого KoMiTeTy
Лозiвськоi MicbKoi ради дJuI визначення вiдповiдностi розмiщення тимчасовоi
споруди цiй cxeMi.
3. У разi недотриманшI вимог, визначених п. 2, рiшення втрачас
чиннiсть, а тимчасова споруда пiдлягае демонтажу.
4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Крикуна В.В.

мiськпй голова
Кошляк,2-З2-69
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