
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

 
 

     червня 2021 року                                                                                   № _____ 
 
 

Про надання дозволу на розміщення 
тимчасової споруди  

 
 
Розглянувши поданий пакет документів та заяву ФОП Прокопенко 

Миколи Васильовича від 07.06.2021 № 279-02-20-21 про надання дозволу на 
розміщення тимчасової споруди (шляхом блокування) для ведення 
підприємницької діяльності по вулиці Бориспільська в селі Мартусівка Гірської 
сільської ради, Бориспільського району, Київської області, виконавчий комітет 
Гірської сільської ради відповідно до пункту 42 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року No 244 
«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» (із змінами) 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл ФОП Прокопенку Миколі Васильовичу на розміщення 
тимчасової споруди (шляхом блокування) для провадження підприємницької 
діяльності по вулиці Бориспільській в селі Мартусівка Гірської сільської ради, 
Бориспільського району, Київської області. 

2. ФОП Прокопенку Миколі Васильовичу замовити розробку паспорту 
прив’язки тимчасової споруди у суб’єкта господарювання, який має відповідний 
кваліфікаційний сертифікат. 

3. Паспортом прив’язки визначити місце встановлення тимчасової споруди 
із прив’язкою до місцевості, заходи щодо благоустрою та озеленення прилеглої 
території (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього 
покриття або мощення фігурними елементами тощо) на топографо- геодезичній 
основі М 1 : 500, технічні умови щодо інженерного забезпечення (отримати у 
балансоутримувача відповідних інженерних мереж), зовнішній архітектурний 
вигляд тимчасової споруди та напрям підприємницької діяльності. 



4. Зобов’язати ФОП Прокопенка Миколу Васильовича подати на розгляд та 
погодження до відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Гірської сільської ради паспорт прив’язки тимчасової споруди (схему 
розміщення та ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі М 1: 50). 

5. Зобов’язати ФОП Прокопенка Миколу Васильовича впродовж п’яти 
робочих днів після отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди 
звернутися до виконавчого комітету Гірської сільської ради для укладення 
відповідного Договору користування місцем розташування тимчасової споруди 
на платній основі. 

6. Відхилення від паспорта прив’язки тимчасової споруди не допускаються. 
При умові, якщо тимчасова споруда не відповідає вимогам Паспорту прив’язки, 
умовам Договору користування місцем розташування тимчасової споруди, дія 
цих документів припиняється, а тимчасова споруда підлягає демонтажу. 

7. ФОП Прокопенку Миколі Васильовичу постійно підтримувати 
естетичний вигляд тимчасової споруди, утримувати прилеглу територію в 
належному санітарному стані. 

8. Дія дозволу на розміщення тимчасової споруди може бути призупинена 
при необхідності проведення планових, аварійних ремонтних робіт на місці 
розміщення тимчасової споруди. 

9. Для продовження строку розміщення тимчасової споруди необхідно не 
пізніше, як за місяць до закінчення строку звернутись до виконавчого комітету 
Гірської сільської ради. 

10. ФОП Прокопенку Миколі Васильовичу подати до Гірської сільської 
ради повідомлення про виконання в повному обсязі вимог визначених паспортом 
прив’язки. 

11. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради 
Счастливого М.А. 
 
 
Сільський голова                                                                     Роман ДМИТРІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


