
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 31.10.2018                               № 145 

                               
Про доцільність розробки паспорту прив’язки за адресою м. Татарбунари, 

вул. Дністровська - вул. Тимошенко, за заявою фізичної особи – підприємця 

Буднік Ірини Семенівни 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України  від 21.10.2011 року № 244 «Про затвердження  
Порядку  розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22.11.2011 року за № 1330/20068 (далі Порядок), наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.11.2013 року №537 «Про 
затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06.12.2013 року за № 2073/24605, розглянувши заяву фізичної особи – 
підприємця Буднік Ірини Семенівни, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення фізичною особою – підприємцем 
Буднік Іриною Семенівною за  паспортом прив’язки  тимчасової споруди № 
80  для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, на розі вул. Дністровська - вул. 
Тимошенко, площа торгового модулю 29,59 кв. м, загальна площа 
благоустрою - 138 кв. м, згідно схеми М 1:500. 

2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Буднік Іриною Семенівною, 
договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, терміном до 
22.06.2019 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки 



тимчасової споруди (від 22.06.2015 року № 5), на площу благоустрою – 138 
кв. м, з них під тимчасовою спорудою №8 0  площа – 29,59 кв. м, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  на розі вул. 
Дністровська - вул. Тимошенко (згідно паспорту прив’язки). 

 
3. Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка А.П. 

укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, зазначеного 
у пунктах 1-2 цього рішення. 

    
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                                         А.П. Глущенко 
 


