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Про надаппя згодц ТОВ <<Слобожанська
iнвестицiйна компанiя> па розмiщепня
тимчасовIrх споруд для провадr(ення
пiдпрпсмнrrцькоi дiяльностi
зблоковаппх торювеJIьних павiльйонiв з
реалiзацii промпсловнх та продовольчих
ToBapiB за адресою: XapKiBcblca обл.,
' (lijrroп
м. Лозова. мiкрорайоп S
Пiвденllого рппку)
На пiдставi ст. 28 Закону Украiни <Про реryлюваIrня мiстобудiвноi
дiяльностЬ>, ст. 40 Закону УкраiЪи "Про мiсцеве самовряд,ъання в УкраiЪi",
п. 2.2 Порядку розмiщенIrя :{T_u9.o,,rrx споруд дIя провадженшI
пiдприемницькоi дiяльностi, затЁёРДri(еного наказом MiHicTepcTBa
регiона:rьного розвитку, будiвництва та житлово-комунаJlьного господарства
УкраiЪи вiд 21.10.2011 р. N9 244, та розгJшIIтувIIIи звернення товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю <Спобожанська iнвестицiйна компанiя>,
виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШ ИВ:
1. Надати згоду товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Слобожанська iнвестицiйна компанiл> на розмiщення тимчасових споруд
для провадження пiдприсмницькоi дiяльностi - зблокованих торговельних
павiльйонiв з реагliзацiТ промислових та продовольчих ToBapiB на 5 poKiB за
адэесою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, мiкрорайон 5 Файон Гliвденного ринку).
2. Зобов'язати ТоВ <<Слобожаrrська iнвестицiйна компанiя>:
2.1. Зверrгутr,rсь до вiддi.гry мiстобудуванrrя, архiтекryри та
земельних вiдносшr йськоi рали з *мвою щодо оформлеrтня паспорта
прив'язки тимчасових споруд.
2.2. Встановити ткмчасовi споруди протяюм б мiсяцiв з дати
отримання паспорry прив'язки.
2.3. Пiсля розмiщення тимчасових споруд виконати благоустрiй
прилеглоi територii та }трпмувати ii в належному санiтарно-технiчному

cтaнi, замiнити асфальтно-бетонне покриття на брукiвку iз гранiry в межах
даноТ прилеглоi териmрii та виконати благоустрiй прилеглоТ територii
вiдповiдно до погодженою плаку плагоустрою.
2.4. fliсля розроблення комплексноi схеми розмiщенItя тимчасових
споруд в м. Лозова в мiсячний терйн зверlrупсь до виконавчого KoMiTery
Лозiвськоi мiськоi ради дJlя визначекяя вiдповiдностi розмiшення тимчасовоi
споруди цiй cxeMi.
3. У разi недотримання TepMiHiB та вимог, визначенкх п. 2, рiшеrтrrя
втрачас чпtнiсть, а тимчасовi споруди пiдлягають демонтажу.
4. Земельнiй дiлянцi, на якiй буле розмiщена тимчасова споруда,
присвоiти ащrесу: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, мiкрорайон 5, 4-з.
5. Контроль за виконалням рiшення поlоlасти на вiддiл
мiстобудrвання, архiтектури та земельних вiдносин MicbKoi рали
(I.П.Кошляк).
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