
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 46/1 

від 27 квітня 2017 року  

м. Заставна  

 

 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

 

Розглянувши заяву гр. Колісника Андрія Миколайовича, жителя 

м.Заставни вул.Бажанського, 38/2, про надання дозволу на виготовлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності, у відповідності до статті 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом 

Мінрегіонбуду та ЖКГ України № 244 від 21.10.2011 року, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради –  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр.Коліснику Андрію Миколайовичу на виготовлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди № 5 для здійснення підприємницької 

діяльності на території нижнього ринку по вул.Бажанського, 8 В згідно 

ескізної пропозиції про можливість улаштування тимчасових споруд (кіосків) 

для провадження підприємницької діяльності, погодженої рішенням 

виконавчого комітету Заставнівської міської ради №41 від 23.07.2014 року.  

2. Зобов’язати  гр.Колісника А.М. провести благоустрій прилеглої до 

тимчасової споруди території, надалі дотримуватися Правил благоустрою 

території міста Заставна, затверджених рішенням восьмої сесії № 164/8-

ІІ/2016 від 10 червня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 

 



 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 46/2 

від 27 квітня 2017 року  

м. Заставна  

 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

 

Розглянувши заяву гр. Колісника Миколи Миколайовича, жителя 

м.Заставни вул.Бажанського, 38/2, про надання дозволу на виготовлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності, у відповідності до статті 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності», затвердженого Наказом 

Мінрегіонбуду та ЖКГ України № 244 від 21.10.2011 року, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради –  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр.Коліснику Миколі Миколайовичу на виготовлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди № 6 для здійснення підприємницької 

діяльності на території нижнього ринку по вул.Бажанського, 8 В згідно 

ескізної пропозиції про можливість улаштування тимчасових споруд (кіосків) 

для провадження підприємницької діяльності, погодженої рішенням 

виконавчого комітету Заставнівської міської ради №41 від 23.07.2014 року.  

2. Зобов’язати  гр.Колісника М.М. провести благоустрій прилеглої до 

тимчасової споруди території, надалі дотримуватися Правил благоустрою 

території міста Заставна, затверджених рішенням восьмої сесії № 164/8-

ІІ/2016 від 10 червня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 



 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 46/3 

від 27 квітня 2017 року  

м. Заставна  

 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

 

Розглянувши заяву гр. Громка Артура Миколайовича, жителя 

м.Заставни вул.400-річчя м.Заставни, 37, про надання дозволу на 

виготовлення паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, у відповідності до статті 28 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 

затвердженого Наказом Мінрегіонбуду та ЖКГ України № 244 від 21.10.2011 

року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради –  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр.Громко Артуру Миколайовичу на виготовлення 

паспортів прив’язки тимчасових споруд № 7, № 8 для здійснення 

підприємницької діяльності на території нижнього ринку по 

вул.Бажанського, 8 В згідно ескізної пропозиції про можливість улаштування 

тимчасових споруд (кіосків) для провадження підприємницької діяльності, 

погодженої рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради №41 

від 23.07.2014 року.  

2. Зобов’язати  гр.Громка А.М. провести благоустрій прилеглої до 

тимчасової споруди території, надалі дотримуватися Правил благоустрою 

території міста Заставна, затверджених рішенням восьмої сесії № 164/8-

ІІ/2016 від 10 червня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 

 



 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 46/4 

від 27 квітня 2017 року  

м. Заставна  

 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

Розглянувши заяву гр. Вікірюка Віталія Миколайовича, жителя 

м.Заставни вул.Бажанського, 84/1, про надання дозволу на виготовлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності, у відповідності до статті 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності», затвердженого Наказом 

Мінрегіонбуду та ЖКГ України № 244 від 21.10.2011 року, керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради –  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр.Вікірюку Віталію Миколайовичу на виготовлення 

паспорта прив’язки тимчасової споруди № 11 для здійснення 

підприємницької діяльності на території нижнього ринку по 

вул.Бажанського, 8 В згідно ескізної пропозиції про можливість улаштування 

тимчасових споруд (кіосків) для провадження підприємницької діяльності, 

погодженої рішенням виконавчого комітету Заставнівської міської ради №41 

від 23.07.2014 року.  

2. Зобов’язати  гр.Вікірюка В.М. провести благоустрій прилеглої до 

тимчасової споруди території, надалі дотримуватися Правил благоустрою 

території міста Заставна, затверджених рішенням восьмої сесії № 164/8-

ІІ/2016 від 10 червня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 

 



 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 46/6  

від 27 квітня 2017 року  

м. Заставна  

 

РОЗГЛЯД ЗАЯВ 

 

Розглянувши заяву гр. Тофан Галини Іванівни, жительки м.Заставни 

вул.Рязанська, 17, про надання дозволу на виготовлення паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у 

відповідності до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності», затвердженого Наказом Мінрегіонбуду та ЖКГ 

України № 244 від 21.10.2011 року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради –  

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр.Тофан Галині Іванівні на виготовлення паспорта 

прив’язки тимчасової споруди № 4 для здійснення підприємницької 

діяльності на території нижнього ринку по вул.Бажанського, 8 В згідно 

ескізної пропозиції про можливість улаштування тимчасових споруд (кіосків) 

для провадження підприємницької діяльності, погодженої рішенням 

виконавчого комітету Заставнівської міської ради №41 від 23.07.2014 року.  

2. Зобов’язати  гр.Тофан Г.І. провести благоустрій прилеглої до 

тимчасової споруди території, надалі дотримуватися Правил благоустрою 

території міста Заставна, затверджених рішенням восьмої сесії № 164/8-

ІІ/2016 від 10 червня 2016 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Леваніна Р.В. 

 

 

 


