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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  

10 березня 2020 року                                                                              № 

Про надання дозволу на встановлення 
тимчасової споруди

Розглянувши заяву Ковальчук Василіси Миколаївни та Шмуратової Юлії Хамзаївни про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди (торговий кіоск), відповідно до паспортів прив’язки які додаються, керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2013 р. за № 2073/24605, п. 10 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Ковальчук Василісі Миколаївні на встановлення тимчасової споруди (торгового павільйону) для провадження підприємницької діяльності (для торгівлі гарячими напоями та їжею швидкого приготування) площею 4,30 м2 по вул.Видинівського в м. Сторожинець, Чернівецької області відповідно до розробленого паспорта прив’язки № 19-2019 від 21.12.2019 року терміном на 1 рік.
2. Надати дозвіл Шмуратовій Юлії Хамзаївні на встановлення тимчасової споруди (торгового павільйону) для провадження підприємницької діяльності (для торгівлі гарячими напоями) площею 8 м2 на розі вул. Шевченка та вул. Федьковича в м. Сторожинець, Чернівецької області, відповідно до розробленого паспорта прив’язки № 20-2019 від 26.12.2019 року терміном на 1 рік.


3. Заявникам:
3.1. Встановлювати тимчасові споруди відповідно до розроблених паспортів прив’язки після укладання угоди щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою згідно з Порядком.
3.2. Утримувати у належному архітектурно-естетичному вигляді прилеглу територію та тимчасові споруди.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Матейчука І.Г.
Секретар міської ради                                                               Ігор МАТЕЙЧУК

Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ



