
  
 
 
 
 
 
 
 
 
07.08.2015                                                                                   № 458 
 
Про погодження розміщення на об'єкті 
благоустрою стаціонарної тимчасової 
споруди – трибун для глядачів   по    
вул. Київській, 77 в м. Кременчуці  
фізичній особі-підприємцю Мазуру 
Сергію Володимировичу 
 
 
 

Розглянувши клопотання  фізичної особи-підприємця Мазура Сергія 
Володимировича № 09/07-1 від 09.07.2015 про  необхідність створення 
комфортних умов для перегляду спортивних змагань та можливість збільшення 
максимального числа глядачів на льодовій арені «Айсберг», у відповідності до 
ДБН В.2.2-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди», Вказівок з 
проектування мережі фізкультурно-спортивних споруд (ВСН 2-71 
Дергромадбуду), керуючись Порядком визначення обсягів пайової участі 
(внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука,  Правилами 
благоустрою території м. Кременчука, Правилам розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території        
м. Кременчука в новій редакції, затверджених рішенням міської ради від 
29.05.2014, законами України «Про фізичну культуру і спорт», «Про 
благоустрій територій», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області                

 

вирішив: 
 

1.Погодити фізичній особі-підприємцю Мазуру Сергію Володимировичу 
розміщення на об'єкті благоустрою стаціонарної тимчасової споруди – трибун 
для глядачів по вул. Київській, 77 в м. Кременчуці  на  площі 210 кв.м, в тому 
числі площа тимчасової споруди 210 кв.м, з якої на  землях комунальної 
власності - 180 кв.м.   
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2. Управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради виготовити паспорт прив’язки стаціонарної 
тимчасової споруди – трибун для глядачів по вул. Київській, 77 в        
м. Кременчуці.   

3. Суб'єкту господарювання фізичній особі-підприємцю Мазуру Сергію 
Володимировичу: 

- встановити стаціонарну тимчасову споруду у відповідності до паспорту 
прив'язки; 

- укласти  договір  про  пайову  участь в утриманні об’єкту благоустрою 
м. Кременчука та забезпечити сплату Пайової участі (внеску) у встановлені 
строки (здійснення діяльності без договору про сплату пайового внеску в  
утриманні об'єктів благоустрою та сплати Пайової участі не дозволяється); 

-  дотримуватися вимог п.п. 2.4; 2.8-2.14; 2.18; 2.19 Правил розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
м. Кременчука в новій редакції, затверджених рішенням Кременчуцької міської 
ради від 29.05.2014 (зі змінами); 

- після розміщення стаціонарної тимчасової споруди повідомити 
виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області про 
виконання вимог паспорту прив'язки. 

4. Встановити строк розміщення стаціонарної тимчасової споруди -         
5 років з  моменту прийняття цього рішення.  

5. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови  Музику Г.М. та Малецького В.О. 
 
 
 
Перший заступник міського голови                                    В.В.КАЛАШНИК             
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