
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ    

 

Про продовження терміну дії договору особистого строкового сервітуту  

для обслуговування тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності № 31 від 20 лютого 2017 року фізичній особі - підприємцю  

Галкіній Олені Сергіївні по вул. Будівельників (поряд з в’їздом на ринок 

«Північний») в м. Арциз 

 

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

самоврядування в Україні», статями 20, 21 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», статтею 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 від 

21.10.2011 № 244, розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Галкіної О.С. від 

02.11.2022 № 869/02-26 про продовження терміну дії договору особистого 

строкового сервітуту для обслуговування тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності № 31 від 20 лютого 2017 року по вул. Будівельників 

(поряд з в’їздом на ринок «Північний») в м. Арциз, Арцизька міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Продовжити термін дії договору особистого строкового сервітуту для 

обслуговування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

№ 31 від 20 лютого 2017 року строком на 3 (три) роки, площею 21,0 кв. м по вул. 

Будівельників (поряд з в’їздом на ринок «Північний») в м. Арциз. 

2. Фізичній особі-підприємцю Галкіній Олені Сергіївні укласти додаткову 

угоду до договору особистого строкового сервітуту для обслуговування тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності № 31 від 20 лютого 2017 

року, вказаної в п. 1 рішення, з Арцизькою міською радою. 

3. Фізичну особу-підприємця Галкіну Олену Сергіївну зобов’язати: 

- установити урни для збору твердих побутових відходів (укласти договір на 

вивезення сміття з КП «Благоустрій»); 

- утримувати тимчасову споруду в належному санітарно-технічному та 

естетичному стані; 

- під час експлуатації тимчасової споруди дотримуватись вимог щодо 

забезпечення технологічної безпеки та упорядкування прилеглої території; 

- зберігати пішохідні проходи, проїзди. 

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

комунальної власності, земельних відносин, містобудування, будівництва та 

охорони природи. 
 

 

Проект рішення підготовлений 

відділом комунальної власності, 

земельних відносин 

та екологічних питань 

Арцизької міської ради 


