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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  
08 вересня 2020 року                                                                                 № 184

Про надання дозволу на встановлення
тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності

Розглянувши заяви Апостолюк Ірини Іванівни, Пресяжнюк Олега Борисовича та Бурли Ірини Павлівни про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд (торгових кіосків), а також заяву Плегуци Мар’яни Юріївни про надання дозволу на розроблення паспорта прив’язки тимчасової споруди, 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», протоколом № 6 від 18.08.2020 року, засідання комісії створеної згідно рішення виконавчого комітету міської ради № 63 від 10.03.2020 року,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
      
          1. Затвердити протокол № 6 від 18.08.2020 року, засідання комісії створеної згідно рішення виконавчого комітету міської ради № 63 від 10.03.2020 року.
2. Надати дозвіл Апостолюк Ірині Іванівні  на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, загальною площею 30 м2 по вул. Видинівського в м. Сторожинець, Чернівецької області відповідно до розробленого паспорта прив’язки № 14 - 2020 від 28.07.2020 року терміном на 1 рік, в межах власної земельної ділянки, з кадастровим номером – 7324510100:01:001:0437.
3. Надати дозвіл Пресяжнюку Олегу Борисовичу  на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, загальною площею 27,5 м2 по вул. Головній у с. Банилів – Підгірний, Сторожинецького 

продовження рішення виконавчого комітету №184 від 08.09.2020 року
району, Чернівецької області відповідно до розробленого паспорта прив’язки 
№ 20 - 2020 від 04.08.2020 року на термін дії паспорта прив’язки.
4. Надати дозвіл Бурлі Ірині Павлівні  на встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, загальною площею 21,50 м2 по вул. Видинівського в м. Сторожинець, Чернівецької області відповідно до                   розробленого паспорта прив’язки № 22 - 2020 від 10.08.2020 року терміном на 1 рік, в межах власної земельної ділянки, з кадастровим номером – 7324510100:01:005:0650.
5. Заявникам:
          5.1. Встановлювати тимчасові споруди відповідно до розроблених паспортів прив’язки після укладання угоди щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою згідно з Порядком.
5.2. Утримувати у належному архітектурно-естетичному вигляді прилеглу територію та тимчасові споруди.
6. Вважати за можливе надати дозвіл на виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди (тамбур) Плегуці Мар’яні Юріївні по вулиці Соборній у 
м. Сторожинець.
7. Заявнику подати для затвердження до виконавчого комітету виготовлений паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та укладання відповідної угод щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою  згідно  з  Порядком  визначення  обсягів  пайової  участі  (внеску) 
власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради, затвердженим рішенням ХХІV сесії Сторожинецької міської ради VІІ скликання № 335-24/2018 від 22 листопада 2018 р. (далі – Порядок).
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Петра БРИЖАКА.

Сторожинецький міський голова                                      Микола КАРЛІЙЧУК


Підготував:
Віталій ГРИНЧУК


Погоджено:                  
Петро БРИЖАК

Максим МЯЗІН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ




