
    питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 30.10.2019                                  №  

                               

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, на набережній Даніеля Фрідріха 

Ізерта, за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-

Т» 

  

           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», статтею 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду 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), 

розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т», 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки товариством з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т» 

(ЄДРПОУ 42706971), для провадження підприємницької діяльності з торгівлі 

та іншої діяльності, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на 

набережній Даніеля Фрідріха Ізерта,  з площею благоустрою 60 кв.м. з них 

під тимчасовою спорудою № 103 – 30 кв.м. 

2. Рекомендувати товариству з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-

Т» отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, погоджений 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації та погодити розміщення тимчасової споруди з КП 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», Татарбунарськими РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» 

та ТОВ «АТРАКОМ». 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  30.10.2019                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою Реу 

Валерія Семеновича  

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», 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 громадянина Реу Валерія Семеновича, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Укласти з Реу Валерієм Семеновичем договір пайової участі в 

утриманні об’єкту благоустрою площею 9 кв.м (3х3м), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, місце № 22, (тільки у 

неділю) терміном до 30.09.2020 року, згідно план-схеми М 1:500 (додаток 1).  

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

      Міський голова                    А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 



питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  30.10.2019                                  №  

                               

Про внесення змін до договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

Федорової Юлії Леонідівни 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», 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 Федорової Юлії Леонідівни, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Внести зміни у підпункт 1.1 договору пайової участі в утриманні 

об’єкту благоустрою від 01.02.2019 року № 43 з Федоровою Юлією 

Леонідівною за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 

Серпня, а саме замість площі «9 кв.м», зазначити площу «18 кв.м (3м х 6м)» 

та слова і цифри «місце № 5 та № 6». 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

      Міський голова                    А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 

 

 



питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  30.10.2019                                  №  

                               

Про надання дозволу на збір вихідних даних для проектування 

реконструкції нежитлової будівлі за адресою м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, 46, за заявою громадянки США Молоквас Галини Леонідівни  

 

          Керуючись статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 29 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», за 

засвою громадянки США Молоквас Галини Леонідівни, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Надати гр. США Молоквас Галині Леонідівні дозвіл на збір вихідних 

даних для проектування реконструкції нежитлової будівлі з літерою «В» на 

земельній ділянці площею 0,0838 га, яка знаходиться в оренді за договором 

оренди землі від 23.10.2018 року № 189, з цільовим призначенням для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0318, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, вул. 23 Серпня, будинок 46.  

2. Рекомендувати гр. США Молоквас Галині Леонідівні отримати 

містобудівні умови і обмеження для проектування об’єкта реконструкції у 

відділі містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 

комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

      Міський голова                    А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 

 

 



питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  30.10.2019                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

фізичної особи – підприємця Гачик Ганни Володимирівни  

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», 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 Гачик Ганни 

Володимирівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Укласти з фізичної особи – підприємця Гачик Ганною 

Володимирівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

площею 3 кв.м (1х3м), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

вул. 23 Серпня, місце № 25, строком на 1 (один) рік, згідно план-схеми М 

1:500 (додаток 1).  

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

      Міський голова                    А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 


