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Р І Ш Е Н Н Я 

від  30 травня  2019 року                                                                             №   

м. Помічна 
Про надання  дозволу на  
розміщення тимчасових  
споруд 
 

       Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Ковальової С.А., 

проживаючої в м. Кропивницький по вул. Героїв Сталінграда, 30 кв 66, про 

надання дозволу на встановлення тимчасових споруди (МАФ) на земельних 

ділянках набутих в результаті земельних торгів 23.05.2019 року, 

розташованих в м. Помічна по вул. Перемоги (біля колишнього будинку 

відпочинку локомотивних бригад), кадастровий номер земельної ділянки 

3521710300:50:091:0077; кадастровий номер земельної ділянки 

3521710300:50:091:0169 та по вул. Перемоги (між будинком № 68 та 

павільйоном «Вітамінчик», кадастровий номер земельної ділянки 

3521710300:50:091:0168 для розміщення об’єктів торгівлі, відповідно до 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України № 244 від 21.10.2011 року «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 

керуючись статтею 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконком міської ради    в и р і ш и в : 

 

 1. Надати погодження фізичній особі – підприємцю Ковальовій 

Світлані Анатоліївні на розміщення тимчасових споруд в м. Помічна : 

по вул. Перемоги (біля колишнього будинку відпочинку локомотивних 

бригад), кадастровий номер земельної ділянки 3521710300:50:091:0077;  

по вул. Перемоги (біля колишнього будинку відпочинку локомотивних 

бригад), кадастровий номер земельної ділянки 3521710300:50:091:0169; 

по вул. Перемоги (між будинком № 68 та павільйоном «Вітамінчик», 

кадастровий номер земельної ділянки 3521710300:50:091:0168  

для розміщення об’єктів торгівлі з дати оформлення паспорту прив’язки 

тимчасової споруди. 

2. Зобов’язати ФОП  Ковальову С.А.: 

- оформити паспорт прив’язки тимчасових споруд; 

- встановити тимчасові споруди згідно паспорту прив’язки; 

 

 



 

 

- укласти з Помічнянським комбінатом комунальних підприємств 

договір на вивезення твердих побутових відходів; 

- утримувати в належному санітарному стані територію в радіусі 10 м 

від тимчасових споруд; 

- встановити біля тимчасових споруд урни для сміття. 

       3. Визнати строк дії паспорта прив’язки тимчасових споруд один рік з 

можливістю продовження терміну його дії. 

 4. Попередити ФОП Ковальову С.А., що дія паспорта прив’язки може 

бути призупинена при необхідності проведення планових, аварійних робіт на 

земельній ділянці, на якій розміщено тимчасові споруди, або ж анульована у 

випадках, передбачених чинним законодавством. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Антошик М.М. 
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