укрлiнд

ЛОЗIВСЬКЛ MICbKA РЛДА
хлркIвськоi оБлАстt
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд

/6

серпня 20lб року

Про

надання

N9
згоди

ý6/

ТОВ

<rСлобожанська iнвестпцiйна компанiя>>
ва розмiщепня тпмчасовоi спорудп для

провадження

пiдпрнсмничькоi
дiяльпосгi - торговельного павiльйону
з реалiзаuii промпсJlових та

продовольчпх ToBapiB

за

адресою:

XapKiBcbKa обл., м. Лозова, мiкрорайон
l, бiля будлнку .J\lb 22.

На пiдставi ст. 28 Закону Украiни <Про реryJIюванЕя мiстобулiвноТ
дiяльностi>>, ст. 40 Закону УкраiЪи ''Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi'',

п. 2.2

Порядку розмiщення тимчасових споруд для лровадження
пiдприсмницькоi дiяпьностi, затвердженого наказом йiпi.r"рс.uu

регiона.rrьного розвитку, будiвництва та житлово-комунltльного l осподарства
УкраiЪи вiд 21.10.2011 р. Nо 244, та розгляIIувши зверненЕя товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю <<слобожанська iнвестицiйна комланiя>,.
виконавчий KoMiTeT мiськоi ради

l. Надати
_
<<Слобожанська

згодУ

ВИРIШИВ:
товариству з обмеженою

вiдповiда.пьнiстю
iнвестицiйна компанiя>> на розмiщення тимчасовоi слорули
для провадження пiдприемницькоТ дiяльностi - торговельного павiльйону з
реалiзацii промислових та продовольчих ToBapiB на 5 poKiB за аДресою:
XapKiBcbKa обл., м. Лозом, мiкрорайон l, бiля будинку ЛЬ 2'2.
2. Зобов'язати ТОВ <<Слобожанська iнвестицiйна компанiя>:

2.I.

Звернутись до вiдлiлу мiстобудування, архiтект;цtи та
земельнtr)( вiдносиН мiськоi ради з зlцвою щодо оформлiння
паспорта
прив'язки тимчасових слоруд,

2.2. Встановити тимчасовi споруди протягом

б мiсяцiв з даrи
отримашrя паспорту прив'язки.
2.3. Пiсrrя розмiщення тимчасовлж споруд виконати благоустрiй
прилеглоТ теритопii та утри]\ryъати
в на.лежнЬму caHiTapHo-TexH iчному

ii

2

асфа.льтно-бетонне покриття на брукiвку iз гранiту в
MelKax даноi прилеглоТ територiТ.
2.4, Пiсля розроблення комплексноТ схеми розмiщення тимчасових
споруд в м. Лозова в мiсячний TepMiH звернlпись до виконавчого KoviTeTy
лозiвськоi Micbkoi рали для визначення вiдповiдностi ро]мiщення тимчасовот
спорули чiй cxeMi.
3. У разi недотримання TepMiHiB та вимог, визначених п. 2, рiшення
втрачас чиннiсть, а тимчасовi споруди пiллягають демонтажу.
4. Земельнiй дiлянцi, на якiй буле розмiщена тимчасова споруда,
присвоihи адресу: XapKiBcbKa обл., м. Лозовд, мiкрорайон l, 22-а.
Кон гроль
виконанням рiшення покласти
вiддiл

cTaнi, замiнити

5.

за

мiстобудування, архiтекryри

(I.П.Кошляк).

та

на

земельних вiдносин MicbKoT

мiськпй голова
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