
Зміни та доповнення до порядку денного 

засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 29.01.2020 

 

1. Доповнити порядок денний засідання виконавчого комітету  

наступними питаннями: 

 «7. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 

особи - підприємця Градинара Олексія Миколайовича. 

 8. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Чорноморська, за заявою 

фізичної особи - підприємця Васильця Дмитра Івановича 

 9. Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою фізичної 

особи - підприємця Обивзенка Вадима Михайловича 

 10. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом  прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 

фізичної особи - підприємця Гоцу Світлани Валентинівни. 

Інформує: Катанов І.В. –  начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату)  міської ради.  

 11. Про  внесення  змін до рішення виконавчого комітету від 

26.12.2019 року № 183 « Про доцільність розміщення тимчасової споруди за 

паспортом прив’язки за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

фізичної особи-підприємця Сосни Володимира Семеновича». 

Інформує: Коваль Л.В. - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету міської ради. 

 

2. Питання 7 вважати питанням 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 29.01.2020                                  №  

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 

особи - підприємця Градинара Олексія Миколайовича 
            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 фізичної особи - підприємця Градинара Олексія 

Миколайовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем Градинаром Олексієм 

Миколайовичем для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 

Степова, з площею благоустрою – 200 кв.м,  з них під тимчасовими 

спорудами № 107 – 140 кв.м (7х20м), згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Градинару Олексію 

Миколайовичу отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації та погодити схему 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 



8 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.01.2020                                  №  

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Чорноморська, за заявою 

фізичної особи - підприємця Васильця Дмитра Івановича 
            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 фізичної особи - підприємця Васильця Дмитра 

Івановича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем Васильцем Дмитром 

Івановичем для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 

Чорноморська, з площею благоустрою – 66 кв.м,  з них під тимчасовими 

спорудами № 108 – 35 кв.м (3,5х10м), згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Васильцю Дмитру 

Івановичу отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації та погодити схему 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 



9 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.01.2020                                  №  

Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

фізичної особи - підприємця Обивзенка Вадима Михайловича 
            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 фізичної особи - підприємця Обивзенка Вадима 

Михайловича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем Обивзенка Вадима 

Михайловича для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 

Василя Тура, з площею благоустрою – 12 кв.м,  з них під тимчасовою 

спорудою № 109 – 4 кв.м (1,5х2,5м), згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Обивзенку Вадиму 

Михайловичу отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального  господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації та погодити схему 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 



10 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                    

 29.01.2020                                  №  

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 

особи - підприємця Гоцу Світлани Валентинівни 

  

           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 фізичної особи - підприємця Гоцу Світлани 

Валентинівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

3. Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки фізичною особою - підприємцем Гоцу Світланою 

Валентинівною для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 

Степова, з площею благоустрою – 66 кв.м,  з них під тимчасовими спорудами 

№ 111 – 35 кв.м (3,5х10м), згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

4. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Гоцу Світлані 

Валентинівні отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, погоджений 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації та погодити схему 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 



11 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  29.01.2020                                  №  

                               

Про  внесення  змін до рішення виконавчого комітету від 26.12.2019 року 

№ 183 « Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

фізичної особи-підприємця Сосни Володимира 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  доповідну записку 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Коваль Л.В., з метою 

усунення технічної помики, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Внести зміни до  рішення виконавчого комітету від 26.12.2019 

року   № 188 «Про доцільність розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної 

особи-підприємця  Сосни Володимира Семеновича», виключивши в пункті 1 

слова «( на розі з вул. Кутузова)».  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

 

     Проект підготовлено  виконавчим комітетом  

     (апаратом) міської ради  


