БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНОВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
26.05.2016 № 42

Про матеріали з питань будівництва
та архітектури

Розглянувши заяви юридичних та фізичних осіб, керуючись ст. 31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про основи
містобудування», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності, виконавчий комітет міської ради
ВИРИШІВ:
1.
Погодити громадянам:
1.1.
Сотніковій Наталі Олексіївні реконструкцію житлового будинку,
будівництво прибудови до житлового будинку розміром 3,7x2,0 м, будівництво сараю
розміром 4,8x2,45 м, по вул. Губайдуліна, 28 в м. Бериславі.
1.2.
Останькович Анжеліці Іванівні реконструкцію житлового будинку,
будівництво прибудови до житлового будинку розміром 4,7x2,5 м, будівництво
прибудови до літньої кухні розміром 3,6x1,6 м, реконструкцію сараю розміром 5,2x2,5
м, будівництво гаража розміром 7,0x5,0 м, вбиральні розміром 1,5x1,5 м по вул. Леніна,
105 в м. Бериславі.
1.3.
Чуйко Таїсі Віталіївні будівництво гаража розміром 4,0x3,0 м по вул.
Леніна, б/н, гараж № 1А в м. Бериславі.
1.4.
Родіонову Віталію Михайловичу будівництво гаража розміром 9,0x4,0 м
по вул. Леніна, б/н, гараж № 1 в м. Бериславі.
1.5.
Щербак Юлії Юріївні будівництво гаража розміром 9,0x4,0 м по вул.
Леніна, б/н, гараж № 2 в м. Бериславі..
1.6.
Макаренко Валентині Михайлівні влаштування водонепроникної вигрібної
ями по вул. 1 Травня (біля будинку № 122) в м. Бериславі.
2.
Погодити:
2.1.
Климчук Інні Вікторівні розміщення тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності (павільйону) площею до 30,0 кв. м по вул. 1 Травня, (біля
будинку № 122) в м. Бериславі.
2.2.
Фізичній особі-підприємцю Волкову Борису Миколайовичу розміщення
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (кіоску) площею до
5,0 кв. м по вул. 1 Травня (напроти Будинку побуту)) в м. Бериславі.
Зобов’язати Климчук І.В., ФОП Волкова Б.М. отримати у відділі містобудування,
архітектури та ЖКГ паспорт прив’язки тимчасової споруди (ТС). Дія паспорта
прив’язки ТС анулюється у разі не встановлення ТС протягом 6 місяців з дня
отримання паспорта прив’язки.
3.
Надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки:

3.1.
Фізичній особі-підприємцю Чечіну Олександру Станіславовичу на
будівництво кафе по вул. Губайдуліна, 3 в м. Бериславі Херсонської області.
4.
Присвоїти об’єктам нерухомого майна наступні поштові адреси:
4.1.
Квартирі Жакіної Людмили Михайлівни : м. Берислав, вул. 1 Травня, буд.
254, кв. 3.
4.2.
Житловому будинку Леканова Леоніда Дмитровича: м. Берислав,
вул.Фрунзе, буд. 1А.
5.
Погодити Бериславській районній раді проведення робіт по облаштуванню
прилеглої території — площі Перемоги, закріпленої за Бериславською районною :адою
рішенням виконавчого комітету Бериславської міської ради від 26 лютого 1016 року
№11.
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