
 
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
29 грудня 2022 року              № 411 
 
Про можливість розміщення  
тимчасової споруди для впровадження  
підприємницької діяльності 
 

Керуючись  ст. 31 Закону України «про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
Законом України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Порядку 
розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності, 
затвердженого наказом Мінрегіонбуду України від 21 жовтня 2011 року № 224, 
розглянувши звернення приватного підприємства «КОМПАНІЯ НАДЕЖДА» 
від 10.11.2022 року № 303/і, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1. Надати погодження про можливість розміщення тимчасової споруди - 
будинок відпочинку № 5 (варіант № 7) (по генеральному плану № 33) для 
впровадження підприємницької діяльності приватному підприємству 
«КОМПАНІЯ НАДЕЖДА» за адресою: Полтавська область, Полтавський 
район, село Глоди, вул. Лісова, 1 відповідно до наданих картографічних 
матеріалів.  

2. Зобов’язати  приватне підприємство «КОМПАНІЯ НАДЕЖДА»: 
2.1.Оформити  паспорт прив’язки тимчасової споруди у відділі 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Диканської селищної ради. 

2.2. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до органу з 
питань містобудування та архітектури із додатковою заявою щодо оформлення 
паспорта прив'язки ТС, до якої додає: 

схему розміщення ТС; 
ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє 

суб'єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або 
архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат; 

схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або 
суб'єктом підприємницької 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 (за наявності), отримані 
замовником у балансоутримувача відповідних Інженерних мереж. 

Зазначені документи замовником отримуються самостійно. 
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2.3.Встановити тимчасову споруду для провадження підприємницької 

діяльності у відповідності з паспортом прив’язки. 
2.4.Заключити із Стасівським комунальним підприємством договір на 

вивіз твердих побутових відходів. 
  2.5.Після розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності повідомити відділ містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства Диканської селищної ради про виконання 
вимог паспорта прив’язки. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на відділ 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Диканської селищної ради.   
   
 
 
Секретар селищної ради                                                                   Вячеслав ЛОЗА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Проект рішення підготовлено відділом містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства Диканської селищної ради 
 
Начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства селищної ради                                              Наталія ЗВАГОЛЬСЬКА 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Спеціаліст І категорії відділу 
з юридичних питань 
виконавчого комітету 
селищної ради                   Ігор ЛЯХ 
 


