
ПОГОДЖЕНО:
Голова KoMicii щодо

гляду звернень у сферi
iстобудiвноi дiяльностi

C.I. Очеретнiй

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засiдання KoMicii щодо розгляду звернень у сферi мiстобудiвноТ дiяльностi

на 0В.09,202|

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

Про розгляд наступних звернень фiзичних та юридичних осiб про
порушення суб'ектом мiстобудування вимог законодавства у сферi
мiстобудiвноi дiяльностi згiдно з перелiком:

1. Зверtlення гр. Новака В.Л. (колективне вх.j\Гs10015-2 вiд
26.08.2021, колективне вх.J\гg|O2Зз-2 вiд 0|.09.2021) щодо законностi надання
мiстобулiвних умов на проведення будiвельних робiт на даху вбудовано-
прибудованоi споруди, що розташована бiля та частково в будинку за адресою:
М. ЧеРКаСИ, бУльвар ТТТggчgццз, 305 ,га привласнення забудовником
прибудинковоТ територiТ та проведеннi позаплановоТ перевiрки законностi
проведення реконструкцiТ об'екта, що зцаходиться по вул. Припортова, З9, м.
Черкаси.

2. Колективне зверIIеIIня жиr:елiв будинку по булъвару Шевченка,
224, м. Черкаси (вх.JФ969З-2 лзiлl 11 .08.2021) щодо заборони вiдкриття кафе чи
будь-якого itiшого розва}калыIого закJIалу або закладу харчування в будинку
по бульвару Шевченка 224, м. Черкаси.

З. Заява гр. ЗеленоТ О.О. (Bx,J\b9B74-2 вiд 25.0В.202\) щодо
правомiрностi булiвельних робiт по I]yJr. Чалого 2512 i 25lЗ, м. Черкаси.

4. Звернення гр. Щrомiна A.IO. (колективне вх.J\Ь989З-2 вiд
25.08.2021) щодо заборони експлуатацiТ дров'яноТ печi, рекомендацii
використовувати обладнання з електричним нагрiвом, вiдновлення роботи
<<пiчного вузла> тiльки пiсля переносу димового канагIу, встановлення
фiльтрiв та зменшенням шуму вiд вентиляцiйних агрегатiв закладом
громадського харчування по вул. Хрещатик, 2|9, м. Черкаси.

5. Звернення гр. Панасевич В.С. (вх.J\Гч997З-2 вiд 26.08.2021) щодо
законностi та вiдповiдностi нормам будiвельних робiт, якi проводяться без i]
дозволу сусiдом.

6. Зверtlеtrня гр. Бадьора Т.О. (вх.JФ10029-2 вiд 27.08.2021) щодо
перевiрки вiдповiдностi державним будiвельним нормам самовiльноТ
прибулови до будинку, опор паркаFIу ,га traBicy по вул. Грибна, 1 1 1, м. Черкаси.

7', Звсрtlеtrня /]епар,гаменту архiтектури та мiстобулування
ЧеркаськоТ MicbKoi ради (вх.JtIч194В9-01-14 вiд З|,08.2021) щодо перевiрки



Законностi будiвництва споруди на зеiчtельнiй дiлянцi по вул. Богдана
Хмельницького, 7 4, м. Черкаси.

8. Звернення ТОВ кУправлiнськоi компанiТ <<Нова Якiстъ> fiiлъниця
40) (вх.Jфl9б07-01-18 вiд 0i.09.2021) щодо перевiрки правомiрностi
ремонтних робiт, якi проводять у квартирi JФ136 по вул. Тараскова 10, м.
Черкаси.

9. Звернення ТОВ (МОКАВТО> (вх.М19620-01-14 вiд 02.09.202I)
щодо проведення перевiрки дотримання будiвельних норм, стандартiв i
правил будiвництва на об'ек,гi по вул. Смiлянська,749121, м. Черкаси.

10. Лист Управлiння державноi архiтектурно-булiвельноi iнспекцii у
Черкаськiй областi щодо колективного звернення мешканцiв
багатоквартирного житлового будинку по вул. Гоголя, 258 в м. Черкаси
стосовно перевiрки дотримання вимог законодавства у сферi мiстобудiвноТ
дiяльностi пiд час будiвництва багатоквартирного житлового будинку по вул.
Смiлянська,48, 50, 54, м. Черкаси.

Секретар KoMiciT: В.В. Волков


