
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 152

«27» жовтня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про погодження місця розташування тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності

Розглянувши  та  обговоривши  заяву  жителя  села  хххххх  району
Вінницької області Варшавського Павла Володимировича від 27.09.2021 № В-
355,  керуючись Законами України «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,
«Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  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» виконавчий
комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:
 

1. Погодити гр. Варшавському Павлу Володимировичу на розміщення
тимчасової  споруди для провадження підприємницької  діяльності  на власній
земельній ділянці площею 0,0838 га (кадастровий номер хххххх) по вул. ххх в с.
ххххх  Вінницького  району  Вінницької  області  (графічні  матеріали  із
зазначенням бажаного місця розташування тимчасових споруд додаються). 

2. Зобов’язати громадянина Варшавського Павла Володимировича:
2.1. виготовити в установленому порядку паспорт прив’язки тимчасових

споруд за вище вказаним місцем розташуванням.
2.2.  після  розміщення   тимчасової  споруди  подати  до  виконавчий

комітет  Лука-Мелешківської  сільської  ради  заяву  про  виконання  вимог
паспорта прив’язки тимчасової споруди.

2.3. виконати благоустрій прилеглої території.
2.4. встановити біля  тимчасових споруд  урни для сміття.
3.Попередити громадянина Варшавського Павла Володимировича:
3.1. підставою для розміщення тимчасової споруди є Паспорт прив’язки;
3.2.  відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається;
3.3.  у  разі  закінчення  строку  дії  тимчасової  споруди,  анулювання

паспорта прив'язки тимчасової споруди, самовільного встановлення тимчасової
споруди,  така  тимчасова  споруда  підлягає  демонтажу,  з  обов’язковим
відновленням благоустрою;



4. Контроль  за  виконанням даного рішення покласти на  начальника
відділу управління майном та будівництва Проценко Д.Л..

Сільський  голова                                                           Богдан АВГУСТОВИЧ
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