
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №25 
 

Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Голден-Буд 
Телеком» на порушення об’єкту благоустрою 

 

Керуючись підпунктом 17 пункту «а» частини 1 статті 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4
1
  Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пунктом 14 частиною 2 

статті 10, статтею 26
1
 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

відповідно до Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

30.10.2013 № 870, розглянувши заяву директора товариства з обмеженою 

відповідальністю «Голден-Буд Телеком» *******. від 14.09.2022 № 737/02-26 

щодо надання дозволу на прокладання в ґрунті кабелю на перетині вулиці 

Соборна та вулиці Чкалова в місті Арциз, та кабелю по вулиці Добровольського 

кут провулку Тихий в місті Арциз, виконавчий комітет Арцизької міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Голден-Буд Телеком» 

дозвіл на порушення об’єктів благоустрою: 

газону  в м. Арциз, вул. Соборна, 37 а, з метою проведення земляних або 

монтажних робіт з прокладання у ґрунті 6 м кабелю від колодязя до опори; 

газону  в м. Арциз, вул. Добровольського, 1, з метою проведення земляних 

або монтажних робіт з прокладання у ґрунті 3 м кабелю від колодязя до опори. 
 

2. Встановити термін дії дозволу строком на один тиждень з дати прийняття 

цього рішення. 
 

3. Відповідальність за проведення робіт покласти на директора товариства з 

обмеженою відповідальністю «Голден-Буд Телеком» *******. 
 

4. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Голден-Буд   

Телеком» по завершенню робіт провести благоустрій території, на якій 

проводились роботи. 
 

5. Зобов’язати комісію з благоустрою територій населених пунктів 

Арцизької міської територіальної громади по завершенню робіт провести 

обстеження місць виконання робіт щодо виконання пункту 4 рішення. 
  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови. 
Проект рішення підготовлений відділом 

капітального будівництва, житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування, 

транспорту та благоустрою 


