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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 22 жовтня 2015 року                 № 114                                смт. Воловець

Про тимчасову споруду

У зв’язку з грубим порушенням ФОП Могіш Степан Степанович паспорта прив’язки та умов договору про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди (ТС) за адресою вул. Привокзальна в смт. Воловець, на підставі даного договору, положення «Про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької та іншої діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради», затвердженого рішенням сесії Воловецької селищної ради від 25.04.2013 № 570, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Воловецької селищної ради вирішив:

	Зобов’язати ФОП Могіш С.С. відновити місце розташування ТС по вул. Привокзальна в смт. Воловець згідно паспорта прив’язки до 26.10.2015 р.


	У разі невиконання п. 1 даного рішення: 

	у відповідності з п. 4.3. «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради» анулювати дію паспорта прив’язки ТС;

у відповідності з п. 2.6. договору № 37 від 01.04.2015, про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди за адресою вул. Привокзальна в смт. Воловець, укладеного з ФОП Могіш Степан Степанович, з 27.10.2015 року припинити дію даного договору;
зобов’язати ФОП Могіш С.С., в термін до 01.11.2015 р. демонтувати ТС за адресою вул. Привокзальна в смт. Воловець і привести місце її розміщення до попереднього стану.

	У разі невиконання п. 2 даного рішення, директору комунального підприємства «Водоканалсервіс» Савчин О.М.:

	на підставі п. 4.10. «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради», затвердженого рішенням сесії Воловецької селищної ради від 25.04.2013 № 570, в термін до 16.11.2015 р. демонтувати ТС за адресою вул. Привокзальна в смт. Воловець, що належить ФОП Могіш С.С.;
	забезпечити збереження демонтованої ТС на протязі двох місяців;
	видати тимчасову споруду ФОП Могіш С.С. на його вимогу;

у разі відсутності вимог про видачу, по завершенні двохмісячного терміну, утилізувати ТС.

	Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови по виконавчій роботі Грига С.В.


Селищний голова                                                                     В.В. Панасович

