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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 07 червня 2016 року                 № 73                                 смт Воловець

Про надання дозволу на
розміщення тимчасової споруди

Розглянувши заяву від 24.05.2016 р. № 335 ФОП Карпишинець Любов Павлівни про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди за адресою вул. Привокзальна в смт. Воловець, на підставі 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:

	Надати ФОП Карпишинець Любов Павлівні дозвіл на розміщення тимчасової споруди, площею 30,0 (5х6) м2, за адресою вул. Привокзальна в смт Воловець (павільйон № 3).


	ФОП Карпишинець Любов Павлівні оформити «Паспорт прив’язки тимчасової споруди» і в термін до 01.07.2016 року укласти договори:

	з комунальним підприємством про вивіз твердих побутових відходів;

з селищною радою про надання місця під розташування тимчасової споруди на території селища Воловець.

	Земляні роботи проводити після оформлення та реєстрації у селищній раді ордеру на виконання земляних робіт (два примірники, другий зберігається у селищній раді). Встановлення ТС без реєстрації ордеру заборонене.


	Рекомендувати відділу містобудування архітектури та цивільного захисту Воловецької РДА розробити однотипні конструкцію і дизайн тимчасової споруди для встановлення по вул. Привокзальна та погодити його з виконавчим комітетом селищної ради.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Карпишинець О.М.



Селищний голова                                                                     М.А. Попелич
Додаток 1

ОРДЕР № ____
на виконання земляних робіт  

смт Воловець		                      	         «____»______________2016 р.

ФОП Карпишинець Любов Павлівні дозволяється виконати земляні роботи по вул. Привокзальна в смт Воловець у період з __________ по __________.

Підстава: паспорт прив’язки тимчасової споруди від _________ 2016 № ____ . 
   
При проведенні земляних робіт буде знято шар газону. Відновлення газону не пізніше 15 днів після завершення робіт.



Зі  службами, які мають комунікації, ПОГОДЖЕНО:

Воловецький РЕМ  ПАТ «Закарпаттяобленерго»:
М.П.



Воловецька дільниця Свалявської філії ПАТ «Закарпатгаз»:
М.П.



Воловецький ЦОА № 5 Закрпатської філії ПАТ «Укртелеком»: 
М.П.



Комунальне підприємство ВС «Водоканалсервіс»:
М.П.



Воловецька селищна рада:
М.П.






