
                                                       
 

ШЕПЕТІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА 
Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

                          

                                        Р І Ш Е Н Н Я    

ІХ сесії  міської ради  VIIІ   скликання 

 

 
від  "__" _________ 2021р.                                                                              №  

 

 

"Про внесення змін в рішення 

LXX сесії міської ради VII скликання 

від 27.02.2020 року № 48  

"Про  створення зразково-показової 

архітектурно-ландшафтної зони з  

елементами тимчасових споруд,  

зупинки громадського транспорту,  

сучасного освітлення та засобів безпеки 

пішоходів за адресою: проспект Миру, 29а". 

 

            З метою вдосконалення архітектурного вигляду міста, придання йому елементів 

"європейськості", керуючись п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада ВИРІШИЛА:   

: 

 

1. Внести зміни в рішення LXX сесії міської ради VII скликання від 27.02.2020 року № 48 

"Про  створення зразково-показової архітектурно-ландшафтної зони з елементами 

тимчасових споруд, зупинки громадського транспорту, сучасного освітлення та засобів 

безпеки пішоходів за адресою: проспект Миру, 29а" та викласти його в такій редакції: 

"Як виключення, з метою реалізації рішення про створення зразково-показової архітектурно-

ландшафтної зони з елементами тимчасових споруд, зупинки громадського транспорту, 

сучасного освітлення та засобів безпеки пішоходів за адресою; проспект Миру, 29-а, 

дозволити видати паспорти прив'язки на розміщення двох тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності за вказаною адресою згідно схеми, що додається". 

 

2. Пункт 2 виключити.  

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти  на  заступника міського голови    

Мовсісяна А.В. та постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії Піголь О.А.).               

  

 

 

 

 

                     

 Міський голова                                             Віталій  БУЗИЛЬ 

 

 

 



 



 

 

 

                                                              Порівняльна таблиця 

                        Стара редакція                        Нова редакція 

1. Як виключення, з метою реалізації 

рішення про створення зразково-показової 

архітектурно-ландшафтної зони з 

елементами тимчасових споруд, зупинки 

громадського транспорту, сучасного 

освітлення та засобів безпеки пішоходів за 

адресою; проспект Миру, 29-а, дозволити 

виконавчому комітету видати паспорт 

прив'язки на розміщення тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності 

за вказаною адресою. 

1Як виключення, з метою реалізації рішення 

про створення зразково-показової 

архітектурно-ландшафтної зони з 

елементами тимчасових споруд, зупинки 

громадського транспорту, сучасного 

освітлення та засобів безпеки пішоходів за 

адресою; проспект Миру, 29-а, дозволити 

видати паспорти  прив'язки на розміщення 

двох тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності за вказаною 

адресою згідно схеми, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти  

на першого заступника міського голови    

Вихівського В.Б.. та постійну комісію з 

питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього 

середовища (голова комісії Синюта В.В.).              
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2. Виключити 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


