укрдiнА

ЛОЗIВСЬКА]МIСЬКА РАДА
XAPKIBCьKOI ОБЛЛСТI
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд Уб серпня 20lб року
Про

надаппя

Je

згодп

ббх-

ТОВ

<<Слобожанська iнвестицiйна компанiя>>

на розмiщепня тпмчасовоi спорудп для

провад2кення

пипри€мнпцькоi
дiяльностi - торговельного павiльйопу
з
реалiзачii промис-llовиi та
продовольчих ToBapiB за адресою:
XapKiBcbKa обл.. м. Лозова. мiкрорайон
1, бiля

будпнку }l} 25.

На пiдставi ст. 28 Закону УкраiЪи <Про реryJIювirння мiстобудiвноi
дiяльност >, ст. 40 Закону Укра'rни "Про мiсцеве самоврядlвапiя в УкраiЪi",

п. 2.2

Порядку розмiщення тимчасових споруд для
пiдприемrтицькоi дiяльностi, затвердженого наказом

провадження
MiHicTepcTBa
регiона:lьною розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства
Украiни вiд 21.10.2011 р. Nэ 244, та розглянрши зверненЕя товариства з
обмежеяою вiдповiда:lьнiстю <<Слобожанська iнвестицiйна компанiя>,
виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

В

иР I шиВ:

товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Слобожанська iнвестицiйна компанiя> на розмiщення тимчасовоТ споруди

l. Надати згоду

для провадження пiдприемницькоi дiяльностi - торп)вельного павiльйону з
реалiзацii промислових та продовольчих ToBapiB на 5 poKiB за адресою:
XapKiBcbKa обл., м. Лозова, мiкрорйон 1, ýiлд будинry Nэ 25.
2. Зобов'язати ТОВ <Слобожанська iнвестицiйна компанiя>:
2,1. Звернутись до вiддiлу мiстобудування, архiтектури та
земеrrьних вiдносин MicbKoi ради з заrrвою щодо оформлення паспорта
прив'язки тимчасових споруд.
2.2. Встановити тимчасовi споруди протягом б мiсяцiв з дати
отримання паспорry прив'язки.
2,3. Пiсля розмiщення тимчасовID( споруд виконати благоустрiй
прилеглоi територii та угримрати'iT в на-пежному санiтарно-технiчному

2

cTaнi, замiнити асфмьтно-бетонне покриття на брукiвку

iз

гранiry

в

межах даноi прилеглоТ територiТ.
2.4. Пiсля розроблення комплексноТ схеми розмiщення тимчасовlд(
споруд в м. Лозова в мiсячний TepMiH зверн5тись ло виконавчого KoMiTery
ЛозiвськоТ MicbKoi рми для визначення вiдповiдностi розмiщення тимчасовоi
слоруди цiй cxeMi.
3. У разi недотримання TepMiBiB та вимог, визначених п. 2, рiшенвя
втрачас чиннiсть, а тимчасовi спорули пiлrrягають демонтах$/.
4, Земепьнiй дiлянцi, на якiй буле розмiщена тимчасова споруда,
присвоiiи адресу: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, мiкрорайоп 1,25-a.
Контроль
виконанням рiшення покласти
вiддiл

5.
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мiстобулування. архiтектури

та земельних вiдносин

Q.ГI.Кошляк).

мiський голова
Кошляк,2-29-З2
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MicbKoT ради
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