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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Миколаївської міської ради
«Про відмову фізичній особі – підприємцю  Орловій Аллі Анатоліївні у продовженні оренди земельної ділянки для обслуговування   тимчасово розміщеного торговельного павільйону по вул. 8 Воєнній ріг вул. 2 Екіпажної у Центральному районі м. Миколаєва»
Суб’єктом подання проекту рішення на пленарному засіданні міської ради є начальник управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради Марія Горішня (м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20, тел.З7-32-35).
Розробником, доповідачем та відповідальною за супровід проекту рішення є управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради в особі Горішньої Марії Леонідівни, начальника управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20, тел.37-32-35)
Виконавцем проекту рішення є управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради в особі Кибелевої Вікторії Вікторівни, головного спеціаліста відділу земельних відносин управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, тел.З7-00-52).
       Розглянувши звернення фізичної особи – підприємця  Орлової Алли Анатоліївни, дозвільну справу від 23.05.2017 №000407, рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин, керуючись Земельним кодексом України, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради підготовлено проект рішення «Про відмову фізичній особі – підприємцю  Орловій Аллі Анатоліївні у продовженні оренди земельної ділянки для обслуговування   тимчасово розміщеного торговельного павільйону по вул. 8 Воєнній ріг вул. 2 Екіпажної у Центральному районі м. Миколаєва» для винесення на сесію міської ради.
Відповідно до проекту рішення передбачено: «1. Відмовити фізичній особі – підприємцю Орловій Аллі Анатоліївні у продовженні оренди земельної ділянки (кадастровий номер – 4810137200:04:054:0001) для обслуговування тимчасово розміщеного торговельного павільйону загальною площею 43 кв.м  по вул. 8 Воєнній ріг вул. 2 Екіпажної (незабудована земельна ділянка) у Центральному районі відповідно до висновку департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 22.04.2021 №15450/12.01-24/21-2.

Підстава: невідповідність ДБН Б 2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п.15.2.2 (протипожежні відстані від будинків і споруд іншого призначення), невідповідність ДБН Б 2.2-5:2011 «Благоустрій територій» п.5.6, ДБН В 2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» п.5.3.3, п.5.3.1 (споруди торговельно-побутового призначення повинні розміщуватися за межами пішохідної зони тротуарів), відповідно до висновку департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради від 22.04.2021 №15450/12.01-24/21-2.
Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì äàíîãî ð³øåííÿ ïîêëàäåíî íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü åêîëîã³¿, ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ, ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó, ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè ³ áóä³âíèöòâà, ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí (Íåñòåðåíêî), çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè Àíäð³ºíêà Þ.Ã.
Ïðîºêò ð³øåííÿ íàäñèëàºòüñÿ íà åëåêòðîííó àäðåñó â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè óïðàâë³ííÿ àïàðàòó Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ìåòîþ éîãî îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» òà Ðåãëàìåíòó Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè VIII ñêëèêàííÿ, ðîçðîáëåíèé ïðîåêò, ð³øåííÿ ï³äëÿãàº îïðèëþäíåííþ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íå ï³çí³ø ÿê çà 10 ðîáî÷èõ äí³â äî äàòè ¿õ ðîçãëÿäó íà ÷åðãîâ³é ñåñ³¿ ðàäè.
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