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ЛОЗIВСЬКЛ МIСЬКЛ РЛДА
хлркIвськоi оБллстI
ВИКОНЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiд

,6

Nр

серпшя 201б року

Про наданця згодп ТОВ <<Слоболсанська
iнвестицiйна компанiя>> Еа розмiщеняя
тнмчасовпх споруд для провдджепня
пiдцриемншцькоi дiяльностi
зблокованпх торговельIlпх павiльйопiв з
реалiзацii промпсJIових та продовоJlьчих.
ToBapiB за адресою: Харкiвська,обл.,
м. Лозова, вул. Соборна, бiля Будпнку

fб3

.

побугу
На пiдставi ст. 28 Закону Украiни <Про реryлювання мiстобулiвноТ
дiяльностi>>, ст. 40 Закону Укра'rни "Про мiсцеве самоврядlвання в УкраiЪi",
п. 2.2 ПорялКу розмiщенrrЯ тимчасовиr( споруд дJIя првадкення

пiдприемницькоТ дiяльностi, затвердкеного наказом MiHicTepcTBa

регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунальIrого юсподарства
УкраiЪи вiд 21.10.20ll р. Nэ 244, та розгJlянувши звернення товариства з

обйеженоЮ вiдповiдмьнiстю <Слобожанська iнвестицiйна
виконавчий KoMiTeT мiськоi ради

ВИРIШИВ:
1. Надати згоду товариству з обмеженою

компанiя>>,

вiдповiда,rьнiстю
<слобожанська iнвестицiйна компанiлr на розмiщення тимчасових споруд
д,lя провадкешш пiдприемницькоi дiяльностi - зблокованих торговельних
павiлйонiв з реалiзачiТ промисловю( та продовольчих ToMpiB на 5 poKiB за
адrесою: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, вул. Соборна, бiля Булинку побУry.
2. Зобов'язати ТоВ <Слобожаяська iнвестицiйдrа компанiя>:
2.1. Звернутись до вiддiлу мiстобудування, архiтектури та
земельних вiдносин Micbkoi ради з заявою щодо оформлення паспорта
прив'язки тrллчасових споруд.
2.2. Встаtсоsпти тимчасовi споруди протягом б мiсяцiв з дати
отриманюI паспорry прив'язки.
2.з. Пiсля розмiщення тимчасових споруд виконати благоустрiй
прилеглоi територii та утрим}ъатй iii в належному санiтарно-технiчному

z

асфальтно-бетоIrне. покриття на брукiвку iз гранiry в
межах даноТ прилеглоТ r ериторii.
2.4. Пiсля розроблення комплексноi схеми розмiщенЕя тимчасовIlх
слоруд в м. Лозова в мiсячrrий TepMiH зверrrугись до виконiлвчого KoMiTeTy
Лозiвськоi MicbKoT ради дlrя визначення вiдповiдностi розмiщення тимчасовоi
споруди цiй cxeMi.
3. У разi недотримання TepMiHiB та вимог, визначениr( п. 2, рiшеrтrrя
втрачас чиннiсть, а тимчасовi споруди пiллягають демонтiDку.
4. Земельнiй дiлянцi, на якiй буде розмiщена тимчасова споруда,
присвоТти ад]есу: XapKiBcbKa обл., м. Лозова, вул. Соборна, 7-в.

cтaнi, замiнити

5.

Контроль за виконанням рiшенrrя покJIасти на вiддiл
мiстобудування, архiтекцри та земельних вiдносин мiськоi ради
(I.П,Кош"пяк).

мiський голова
Коlлляк,2-29-З2
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С.В.Зеленський
С.о.Коба
Д,Ю.IвчеIrко

