
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Про анулювання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 
16.04.2018 за номером ТС-Д-302/1676 
 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження 

Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності», рішенням Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про 

внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про 

затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів  

дрібно-роздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя»,  

враховуючи Акт обстеження території від 14.02.2019 №0327, яким Інспекцією з 

благоустрою Запорізької міської ради зафіксовані недотримання суб’єктом 

господарювання – фізичною особою – підприємцем Мозговою Яною 

Андріївною вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив’язки ТС), зареєстрованого в 

містобудівному кадастрі від 16.04.2018 за номером ТС-Д-302/1676 при 

встановленні ТС по вул.Дніпропетровське шосе,11, виконавчий комітет 

Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Анулювати паспорт прив’язки ТС, наданий фізичній особі-підприємцю 

Мозговій Яні Андріївні (номер запису про проведення державної реєстрації 

фізичної особи-підприємця 2 103 000 0000 013589), зареєстрований в 

містобудівному кадастрі від 16.04.2018 за номером  ТС-Д-302/1676, з підстав 

недотримання вимог паспорту прив’язки ТС при встановленні ТС по 

вул.Дніпропетровське шосе,11, що полягають в наступному:   

- існуюча ТС має вигляд старого зразка, що не відповідає  архетипу №4 

«Житловий район», визначеному в паспорті прив’язки ТС та затвердженому 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.08.2017 № 427 

зі змінами та доповненнями; 



- габаритні розміри ТС по факту складають: фактична довжина ТС – 

6,11м., замість - 3,60 м; фактична ширина ТС- 4,57м., замість – 3,00м.  Площа 

ТС в цілому складає 27,0м., що не відповідає гранично допустимій  площі ТС, 

зазначеній в паспорті прив’язки ТС, що становить 11,0кв.м., що не відповідає 

Схемі розміщення ТС, Схемі благоустрою прилеглої території та Фасадам ТС; 

- не виконані заходи щодо благоустрою території, які передбачені 

Схемою благоустрою прилеглої території, а саме: відсутнє замощення 

тротуарною плиткою по периметру ТС; місце встановлення холодильного 

обладнання не відповідає Схемі благоустрою прилеглої території; 

- не виконані вимоги паспорту прив’язки ТС щодо демонтажу 

тимчасового об’єкту, розташованого в межах території встановлення ТС та 

благоустрою прилеглої до неї території, що не відповідає Схемі розміщення ТС 

та Схемі благоустрою прилеглої території.  

 2. Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради 

протягом десяти робочих днів з дати прийняття цього рішення: 

 2.1. Направити копію даного рішення фізичній особі-підприємцю              

Мозговій Я.А.; 

 2.2. Внести інформацію щодо анулювання паспорту прив’язки ТС до 

містобудівного кадастру.  

3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.  

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів         

ради Мішка С.М.  

Міський голова В.В.Буряк 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

«Про анулювання паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності, зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 
16.04.2018 за номером ТС-Д-302/1676» 

 

14.02.2019 Інспекцією з благоустрою міської ради  (надалі – Інспекція) 

було проведено перевірку стану благоустрою території м.Запоріжжя в районі 

вул.Дніпропетровське шосе,11.   

 За результатами перевірки Інспекцією було складено Акт обстеження 

території від 14.02.2019 №0327, яким зафіксовано недотримання суб’єктом 

господарювання – фізичною особою – підприємцем Мозговою Яною 

Андріївною вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності (надалі – паспорт прив’язки ТС), зареєстрованого в 

містобудівному кадастрі від 16.04.2018 за номером ТС-Д-302/1676 при 

встановленні ТС по вул.Дніпропетровське шосе,11, що полягають в 

наступному:   

- існуюча ТС має вигляд старого зразка, що не відповідає  архетипу №4 

«Житловий район», визначеному в паспорті прив’язки ТС та затвердженому 

рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 11.08.2017 № 427 

зі змінами та доповненнями; 

- габаритні розміри ТС по факту складають: фактична довжина ТС – 

6,11м., замість - 3,60 м; фактична ширина ТС- 4,57м., замість – 3,00м.  Площа 

ТС в цілому складає 27,0м., що не відповідає гранично допустимій  площі ТС, 

зазначеній в паспорті прив’язки ТС, що становить 11,0кв.м., що не відповідає 

Схемі розміщення ТС, Схемі благоустрою прилеглої території та Фасадам ТС; 

- не виконані заходи щодо благоустрою території, які передбачені 

Схемою благоустрою прилеглої території, а саме: відсутнє замощення 

тротуарною плиткою по периметру ТС; місце встановлення холодильного 

обладнання не відповідає Схемі благоустрою прилеглої території; 

- не виконані вимоги паспорту прив’язки ТС щодо демонтажу 

тимчасового об’єкту, розташованого в межах території встановлення ТС та 

благоустрою прилеглої до неї території, що не відповідає Схемі розміщення ТС 

та Схемі благоустрою прилеглої території.  

Листом від 26.03.2019 №03-02/237 Акт обстеження території від 

14.02.2019 № 0327 направлено на адресу департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради для здійснення заходів щодо 

анулювання паспорту прив’язки ТС, зареєстрованого в містобудівному 

кадастрів від 16.04.2018 за номером ТС-Д-302/1676.  

Недотримання вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності при її встановленні є підставою для 

його анулювання (аб.1 п.2.27 Порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Мінрегіону 

України від 21.10.2011 № 244). 

Керуючись вищезазначеною нормою правового акту, пунктами 6.8, 6.9. 

рішення Запорізької міської ради від 30.01.2019 №30 «Про внесення змін до 



рішення Запорізької міської ради від 25.08.2016 № 52 «Про затвердження 

Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності та об’єктів  дрібно-роздрібної 

торговельної мережі на території м.Запоріжжя»,  департаментом архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради підготовлено проект рішення 

виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про анулювання паспорту 

прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, 

зареєстрованого в містобудівному кадастрі від 16.04.2018 за номером               

ТС-Д-302/1676».   

 

 
Заступник  директора департаменту  
архітектури та містобудування 
Запорізької міської ради       П.В. Назаренко 
 


