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УКРАЇНА 

 
СЛОВ ’ЯНСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від __________2015  № _______   
м. Слов’янськ 
 
Про внесення змін до рішення Слов’янської 
міської ради від 02.03.2012  № 11-XXIV-6  
«Про затвердження Порядку розміщення  
тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території Слов’янської міської ради» 
 
 З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької ді-
яльності на території Слов’янської міської ради, враховуючі висновок постійної комісії з питань інве-
стиційної, зовнішньоекономічної та регуляторної політики, малого та середнього бізнесу від «___» 
_______ 2015, висновок постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, благоустрою, 
охорони навколишнього середовища та контролю за раціональним використанням природних ресур-
сів від «___» _______ 2015, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфе-
рі господарської діяльності», Закону України «Про землеустрій», Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду від 
21.10.2011 №244 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 за №1330/20068, рі-
шення Слов’янської міської ради від 09.06.2004 №16-ХVII-4 «О порядке подготовки и принятии регу-
ляторных актов Славянским городским советом и его исполнительным комитетом», керуючись ст. 25 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 
 

 В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяль-
ності на території Слов’янської міської ради, затвердженого рішенням Слов’янської міської ради від 
02.03.2012  № 11-XXIV-6: 
  
1.1. Доповнити п. 1.5 абзацом такого змісту: 

 
«технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 

право на земельну ділянку (далі – документація із землеустрою) – текстові та графічні матеріали, 
якими визначається місцеположення поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевос-
ті), щодо якої встановлюється обмеження – особистий строковий сервітут, а також місцеположення 
поворотних точок меж зони дії обтяження в натурі (на місцевості). 
 
1.2. П. 2.5 викласти у новій редакції: 
 



«2.5. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування ТС комплексній схемі ро-
зміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам замовник повідомляється управлінням архітек-
тури та містобудування Слов’янської міської ради письмово протягом трьох робочих днів з дня тако-
го визначення відповідності намірів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації 
намірів розміщення ТС. 

При отриманні від управління архітектури та містобудування Слов’янської міської ради пись-
мового підтвердження про відповідність намірів, замовник звертається до Слов’янської міської ради з 
заявою про надання дозволу на розробку документації із землеустрою». 
 
1.3. П. 2.6 викласти у новій редакції: 
 
 «2.6. Після розроблення та затвердження документації із землеустрою, замовник звертається 
до управління архітектури та містобудування Слов’янської міської ради із заявою щодо оформлення 
паспорта прив'язки ТС, до якої додає: 
 схему розміщення ТС за формою, наведеною у паспорті прив’язки ТС (додаток 1); 
 ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС) за формою, наведеною у паспорті 
прив’язки ТС (додаток 1), які виготовляє суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання про-
ектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; 
 схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом підприємниць-
кої діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний 
сертифікат, відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів України"; 
 технічні умови щодо інженерного забезпечення, отримані замовником у балансоутримувача 
відповідних інженерних мереж. Для розміщення групи ТС централізоване водопостачання та водові-
дведення є обов’язковим; 
 документацію із землеустрою. 
 Зазначені документи замовником отримуються самостійно. 
 
1.4. П. 3.1 викласти у новій редакції: 
 

«3.1. У разі відсутності у суб'єкта господарювання державного акта на право власності на земе-
льну ділянку чи на право постійного користування земельною ділянкою або договору оренди такої 
земельної ділянки, суб'єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дня отримання паспорта 
прив’язки ТС, подає до Слов’янської міської ради заяву у довільній формі щодо укладення договору 
особистого строкового сервітуту (далі – Договір). До заяви додаються паспорт прив’язки ТС та за-
тверджена в установленому порядку документація із землеустрою».  
 
2. Управлінню архітектури та містобудування Слов’янської міської ради (Кіяшко) оприлюднити дане 
рішення у газеті «Славянские объявления». 
 
3. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення. 
 
4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Бєлозьорова 
А.М. та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, благоустрою, охорони навколи-
шнього середовища та контролю за раціональним використанням земельних ресурсів (Кісіль В.В.). 
 
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар міської ради                     О.В. Зонтов 
 


