
                                           АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

П Р О Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я    
 

Про погодження місця розташування групи тимчасових споруд (з 5-ти 

одиниць) для провадження підприємницької діяльності та надання 

Фізичній особі-підприємцю Бончевій Римммі Михайлівні дозволу на 

складання паспортів прив’язки тимчасових споруд за адресою: вул. 

Бондарєва, 29 м. Арциз 
 

 

      Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12,99 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів»,  ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Порядком розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України 21.10.2011 № 244, розглянувши заяву фізичної особи-

підприємця Бончевої Р.М. про погодження місця розташування групи 

тимчасових споруд (з 5-ти одиниць) для провадження підприємницької 

діяльності та надання дозволу на складання паспортів прив’язки тимчасових 

споруд за адресою: вул. Бондарєва, 29 м. Арциз, міська рада 

     

   В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1. Погодити місце розташування групи тимчасових споруд (з 5-ти 

одиниць) для провадження підприємницької діяльності та надати 

Фізичній особі-підприємцю Бончевій Римммі Михайлівні дозвіл на 

складання паспортів прив’язки тимчасових споруд з відображенням 

благоустрою прилеглої території, загальною площею 139 кв.м. за 

адресою: вул. Бондарєва, 29 м. Арциз. 

 

2. Фізичній особі-підприємцю Бончевій Римммі Михайлівні у термін 

встановлений законом замовити у відповідних організаціях  паспорти 

прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності з  урахуванням заходів щодо благоустрою прилеглої 

території вказаної в п.1 даного рішення, а саме: 

- збереження зелених насаджень на прилеглій території; 

- збереження пішохідних проходів, проїздів; 

- установка урн для збору побутових відходів та укладення 

договору на 

   вивезення сміття з КП «Благоустрій»);  

- замостити тротуарною плиткою доріжку та під’їзд до тимчасової 

   споруди; 

- виготовити тимчасову споруду відповідно до наданого 

викопіювання та ескізу. 

 



3. Фізичній особі-підприємцю Бончевій Римммі Михайлівні укласти 

договіра особистих строкових сервітутів з Арцизькою міською радою 

для обслуговування тимчасових споруд, вказаних в п. 1 даного рішення, 

для провадження підприємницької  діяльності. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, земельних відносин, містобудування, 

будівництва та охорони природи 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань 

Арцизької міської ради 


