
Додаток 1
до Порядку розміщення
відкритих майданчиків для 
харчування біля стаціонарних 
закладів ресторанного 
господарства на території 
м. Слов'янськ

Паспорт

                                  відкритого майданчика для харчування

Місце розташування ______________________________________
відкритого ______________________________________
майданчика для харчування      ______________________________________
(адреса закладу ресторанного 
господарства)

Заявник _____________________________________
( ПІБ, адреса,  контактна              
інформація)                              

Примірник № ________________

Реєстраційний № _________________

Паспорт виданий ______________________________________
(Начальник   управління   містобудування    та 
архітектури  Слов'янської  міської ради)

Термін дії Паспорта до «___»__________20____

Дата видачі «___»_____________20____

Паспорт відкритого  майданчика для харчування набирає чинності з дати укладення договору на право
тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою  на умовах оренди для
розміщення відкритого майданчика для харчування.

Заступник міського голови          _______________                _________________



                                                                               Додаток 2
                                                                                            до Порядку розміщення відкритих
                                                                                            майданчиків для харчування біля
                                                                                            стаціонарних закладів ресторанного
                                                                                            господарства на території 
                                                                                            м. Слов'янськ

Міському голові ______________________

_____________________________________
                                     (П.І.Б. заявника)

Паспорт:  серія  ___  №  _________
Домашня адреса: 
_____________________________________
Телефон: ____________________________

ЗАЯВА

на погодження місця розміщення відкритого майданчика для харчування

Прошу погодити місце розміщення відкритого майданчика для харчування
_________________________________________________________________

                                                      (тип і назва  закладу ресторанного господарства)

за адресою: м. Слов'янськ, _______________________________________

До заяви додаються схема розміщення відкритого майданчика для харчування
і  благоустрою  із  зазначенням  його  площі  та  зони  розташування,  виконана  в
довільній формі на оновленій топографо-геодезичній основі М 1:500, погоджену з
балансоутримувачами  мереж  (в  разі  розміщення  відкритого
майданчика  для  харчування  безпосередньо  на  мережах);  візуалізація  з
виготовленням  кольорової  тривимірної  моделі  відкритого  майданчика  для
харчування на фоні фасаду закладу ресторанного господарства.

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інфор-
маційно-телекомунікаційних систем з  метою підготовки відповідно до вимог  законодав-
ства статистичної,  адміністративної та іншої інформації  з  питань діяльності  органу
місцевого самоврядування.

___________________________                 _______________________________ 
                                  (ПІБ)                                                                                                         (підпис)

____ _______________ 20___ року 



                        Додаток 3
до Порядку розміщення відкритих
майданчиків для харчування біля
стаціонарних закладів ресторанного
господарства на території
м. Слов'янськ

Начальнику  управління  містобудування  та
архітектури Слов'янської міської ради
____________________________________________________

_____________________________________ 
                       (П.І.Б. заявника)
Паспорт:  серія  ______ №  ______________
Домашня адреса: ______________________
_____________________________________
Телефон: _____________________________

 

ЗАЯВА
на видачу паспорта відкритого майданчика для харчування

Прошу  видати  паспорт  відкритого  майданчика  для  харчування
 ____________________________________________________________________

 (тип і назва закладу ресторанного господарства)

     До заяви додається:  ________________________________________
    ________________________________________
    ________________________________________
    ________________________________________
    ________________________________________
    ________________________________________
    ________________________________________
    ________________________________________
      

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»
на  обробку  моїх  особистих  персональних  даних  у  картотеках  та/або  за  допомогою
інформаційно-телекомунікаційних  систем  з  метою  підготовки  відповідно  до  вимог
законодавства  статистичної,  адміністративної  та  іншої  інформації  з  питань  діяльності
управління містобудування та архітектури Слов’янської міської ради.

_______________________                                  _______________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові)                                                              (підпис)

«___»     __________ 20__ року

вх.№_____________ від «__» ___ 20__р.



Додаток 4
до Порядку розміщення відкритих
майданчиків для харчування біля 
стаціонарних закладів ресторанного
господарства на території
м. Слов'янськ

АКТ № ____
про демонтаж (знесення) відкритих майданчиків для харчування

о _______ годині ___ ________ 20__ року                   м. Слов’янськ

На  виконання  рішення  виконавчого  комітету  Слов’янської  міської  ради  
від  _________________  №  ___  "_____________________________________"
(пункт  №___  відповідно  до  додатка  до  вказаного  рішення),  у  присутності
____________________________________________________________________
здійснюється звільнення території від відкритого майданчика для харчування,
який встановлений з порушенням вимог чинного законодавства України:

1. ________________________________________________________ проведено
(назва суб'єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж)

відключення відкритого майданчика для харчування від електромереж.

2. ________________________________________________________ проведено
   (назва суб'єкта господарювання, яким проведено знесення (демонтування) споруди)

демонтаж відкритого майданчика для харчування та його вивезення.

Адреса  розташування  відкритого  майданчика  для  харчування
___________________________________________________________________

Користувач  відкритим  майданчиком  для  харчування
___________________________________________________________________

Зовнішні  ознаки  відкритого  майданчика  для  харчування
___________________________________________________________________

 (геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- 

____________________________________________________________________
та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень)

Опис  майна,  що  знаходиться  на  відкритому  майданчику  для  харчування:
____________________________________________________________________

Місце  зберігання  відкритого  майданчика  для  харчування
____________________________________________________________________

Матеріали фотофіксації додаються.

Присутні ______________________
 ______________________
_______________________


