
Зміни та доповнення до порядку денного 

засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

29.07.2020        Зал засідань міської  

14:00         ради 

 1. Доповнити порядок денний засідання виконавчого комітету 

наступними питаннями : 

 «2. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура (район 

ресторану), за заявою фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни 

 3. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – 

Борисівська, за заявою Дімова Петра Саввовича   

 4. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою:  м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – 

Борисівська, за заявою Плотного Олега Васильовича   

 5. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 

особи – підприємця Градинара Олексія Миколайовича 

 6. Про доцільність внесення змін в паспорт прив’язки тимчасової 

споруди за адресою: м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, за заявою 

фізичної особи – підприємця Балтаг Оксани Олексіївни та фізичної особи – 

підприємця Ганського Василя Олександровича 

 7. Про доцільність розміщення  тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, на розі вулиць Князева та Барінова, за 

заявою фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни 

 8. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

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

підприємства «ОДРІ МОДЕЛС МЕНЕДЖМЕНТ»  в особі керівника 

Платонової Поліни Григорівни 

 9. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

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

особи – підприємця Будяченко Людмили Костянтинівни 

 10. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єктів 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – 

Борисівська, за заявою Бахшиянца Олександра Михайловича   

 11. Про доцільність розміщення  тимчасової споруди за паспортом 

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

особи – підприємця Кічука Іллі Васильовича 

 12. Про поновлення на новий термін договорів пайової  участі в 

утриманні об’єктів благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 

за заявою фізичних осіб – підприємців: Бойченка Анатолія Михайловича, 

Зоріло Юрія Івановича, Зоріло Раїси Іванівни, Аросланової Оксани 

Валентинівни, Зоріло Юрія Івановича, Мукієнко Алли Андріївни, Фоменка 

Віталія Степановича, Домусчи Олега Михайловича 

 13. Про доцільність розміщення  тимчасової  споруди за паспортом 

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

особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни 



 14. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єктів 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

Бахшиянц Валентини Володимирівни. 

Інформує: Мільчева Н.О. - головний спеціаліст відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради.   

 15. Про доцільність проведення благоустрою за адресою:  м. 

Татарбунари,  вул. Горького, 10  за заявою Демченко Наталі Миколаївни 

 16. Про впорядкування нумерації житлових будинків по вулиці  

Бузкова   м. Татарбунари 

 17. Про впорядкування нумерації житлових будинків по вулиці Робоча 

м. Татарбунари. 

 18. Про надання згоди на збір вихідних даних для проектування 

будівництва нежитлової будівлі, за заявою Мукієнко Раїси Василівни 

 19. Про внесення змін до додатку 2 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 29.01.2020 р. № 2 «Про затвердження 

списків квартирного обліку громадян, у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради», за заявою Халіфаєвої Антоніни 

Олександрівни»   

 20. Про погодження режиму роботи. 

Інформує: Борденюк В.М. – завідувач сектору з юридичних питань 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради». 

 

 2. Питання 2 вважати питанням 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.07.2020                                  №  

                               

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

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

ресторану), за заявою фізичної особи – підприємця Головатої Алли 

Євгенівни 

 

 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 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 

Головатої Алли Євгенівни, виконавчий  комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки  фізичною особою – підприємцем Головатою Аллою Євгенівною 

для провадження підприємницької діяльності по реалізації хліба, 

хлібобулочних та кондитерських виробів, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, вул. Василя Тура (район ресторану), орієнтовною  

площею благоустрою - 38 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 108– 20 

кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Головату Аллу Євгенівну: 

2.1.Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації; 



2.2. Погодити місце розташування тимчасової споруди  у 

Татарбунарському районі електричних мереж АТ «Одесобленерго», 

товаристві з обмеженою відповідальністю «АТРАКОМ»,  публічному 

акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», комунальному підприємстві 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 

     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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29.07.2020                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – 

Борисівська, за заявою Дімова Петра Саввовича   

 

 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 Дімова Петра Саввовича, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Укласти з Дімовим Петром Саввовичем договір пайової участі в 

утриманні об’єкту благоустрою площею 10 кв. м, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура - Борисівська (біля 

магазину «Холодок»), терміном до 31.08.2020 року з можливістю 

пролонгації. 

2.  Зобов’язати заявника сплати пайову участь відповідно до умов 

договору до 31.08.2020 року. 

      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 

 

 

 

 



4 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29.07.2020                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою:  м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – 

Борисівська, за заявою Плотного Олега Васильовича   

 

 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 Плотного Олега Васильовича, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

   1.   Укласти з Плотним Олегом Васильовичем договір пайової участі в 

утриманні об’єкту благоустрою площею 6 кв. м, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – Борисівська (біля 

магазину «Холодок»), терміном до 31.08.2020 року з можливістю 

пролонгації. 

   2.  Зобов’язати заявника сплати пайову участь відповідно до умов договору 

до 31.08.2020 року. 

   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 

 

 

 

 



5 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

 
29.07.2020                                            №   

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою 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», 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 06.12.2013  року за № 2073/24605, розглянувши заяву фізичної особи 

– підприємця Градинара Олексія Миколайовича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Градинарем Олексієм 

Миколайовичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 

провадження підприємницької діяльності з надання послуг торгівлі, 

загальною площею благоустрою 200 кв. м, з них під тимчасовими спорудами  

№ 107 – 140 кв. м., за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 

Степова, терміном до 05.07.2023 року з можливістю пролонгації дії договору 

на термін дії паспорту прив’язки від 06.07.2020 року № 13, з дати отримання 

дозволу на порушення об’єкту благоустрою. 

2. Зобов’язати ФОП Градинара О.М. не приступати до благоустрою без 

дозволу виконавчого комітету на порушення об’єкту благоустрою за формою 

встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. 

№ 870.  

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 



6 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 29.07.2020                                          №                             

Про доцільність внесення змін в паспорт прив’язки тимчасової споруди 

за адресою: м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, за заявою 

фізичної особи – підприємця Балтаг Оксани Олексіївни та фізичної 

особи – підприємця Ганського Василя Олександровича   

           

  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 фізичних осіб – підприємців Балтаг Оксани Олексіївни  та 

Ганського Василя Олександровича, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Визнати доцільним внесення змін у паспорт прив’язки тимчасової 

споруди від 07.11.2016 року № 28 та у договір пайової участі від 26.04.2017 

року №12 для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, з 

площею благоустрою 30 кв. м., з них під тимчасовою спорудою № 93/1 – 30 

кв. м., а саме: замість слів: «фізична особа – підприємець Балтаг Оксана 

Олексіївна», зазначити слова: «фізична особа – підприємець Ганськой Василь 

Олександрович» та зазначити реквізити фізичної особи – підприємця 

Ганського Василя Олександровича. 

2.  Рекомендувати ФОП Ганському Василю Олександровичу отримати 

зміни до паспорту прив’язки тимчасової споруди, погоджені сектором 

містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 

комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації та 

укласти додаткову угоду до договору пайової участі від 26.04.2017 року №12. 

     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 



7 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.07.2020                                  №  

                               

Про доцільність розміщення  тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, на розі вулиць Князева та 

Барінова, за заявою фізичної особи – підприємця Головатої Алли 

Євгенівни 

 

 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 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 

Головатої Алли Євгенівни, комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки  фізичною особою – підприємцем Головатою Аллою Євгенівною 

для провадження підприємницької діяльності по реалізації хліба, 

хлібобулочних та кондитерських виробів, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, на розі вулиць Князева та Барінова, орієнтовною  

площею благоустрою – 35 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 109– 15 

кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Головату Аллу Євгенівну: 

2.1.Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

сектором містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації; 

2.2. Погодити місце розташування тимчасової споруди у 

Татарбунарському районі електричних мереж АТ «Одесобленерго», 

товаристві з обмеженою відповідальністю «АТРАКОМ»,  публічному 

акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», комунальному підприємстві 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 



     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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.07.2020                                  №  

                               

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

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

приватного підприємства «ОДРІ МОДЕЛС МЕНЕДЖМЕНТ»  в особі 

керівника Платонової Поліни Григорівни 

 

 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 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 приватного підприємства 

«ОДРІ МОДЕЛС МЕНЕДЖМЕНТ» в особі керівника Платонової Поліни 

Григорівни, комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 

паспортом прив’язки  приватного підприємства «ОДРІ МОДЕЛС 

МЕНЕДЖМЕНТ» в особі керівника Платонової Поліни Григорівни для 

провадження підприємницької діяльності з продажу кімнатних рослин та 

квітів, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Степова, 

орієнтовною  площею благоустрою - 98 кв. м, з них під тимчасовими 

спорудами № 110 – 60 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати ПП «ОДРІ МОДЕЛС МЕНЕДЖМЕНТ» в особі керівника 

Платонової Поліни Григорівни: 

2.1.Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

сектором містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації; 

2.2. Погодити місце розташування тимчасової споруди у  

Татарбунарському районі електричних мереж АТ «Одесобленерго», 

товаристві з обмеженою відповідальністю «АТРАКОМ»,  публічному 



акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», комунальному підприємстві 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 

     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                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 29.07.2020                                  №  

                               

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

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

особи – підприємця Будяченко Людмили Костянтинівни 

 

 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 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 

Будяченко Людмили Костянтинівни , комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки  фізичною особою – підприємцем Будяченко Людмилою 

Костянтинівною для провадження підприємницької діяльності для 

розміщення автомийки самообслуговування, за адресою: Одеська область, м. 

Татарбунари, вул. Степова, орієнтовною  площею благоустрою – 338 кв. м, з 

них під групою тимчасових споруд №116 – 123 кв. м, згідно ситуаційної 

схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Будяченко Людмилу 

Костянтинівну: 

2.1.Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

сектором містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації; 

2.2. Погодити місце розташування тимчасової споруди у 

Татарбунарському РЕМ, товаристві з обмеженою відповідальністю 

«АТРАКОМ»,  публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 

комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

     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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29.07.2020                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єктів 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – 

Борисівська, за заявою Бахшиянца Олександра Михайловича   

 

 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 Бахшиянца Олександра Михайловича, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

   1.   Укласти з Бахшиянцом Олександром Миколайовичем договір пайової 

участі в утриманні об’єкту благоустрою площею 6 кв. м, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, на розі вулиць Василя Тура – Борисівська (біля 

магазину «Холодок»), терміном до 31.08.2020 року з можливістю 

пролонгації. 

   2.  Зобов’язати заявника сплати пайову участь відповідно до умов договору 

до 31.08.2020 року. 

   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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 29.07.2020                                  №  

                               

Про доцільність розміщення  тимчасової споруди за паспортом 

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

фізичної особи – підприємця Кічука Іллі Васильовича 

 

 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 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 

Кічука Іллі Васильовича, комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати доцільним розміщення  тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки  фізичною особою – підприємцем Кічуком Іллею Васильовичем 

для провадження підприємницької діяльності, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари,  вул. Василя Тура, орієнтовною  площею благоустрою – 48 

кв. м, з них під тимчасовою спорудою №115 – 24 кв. м, згідно ситуаційної 

схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Кічука Іллю Васильовича: 

2.1.Отримати паспорт прив’язки  тимчасової споруди, виданий сектором 

містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 

комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації; 

2.2. Погодити місце розташування тимчасової споруди у 

Татарбунарському РЕМ, товаристві з обмеженою відповідальністю 

«АТРАКОМ»,  публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 

комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 

     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 

 



12 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  29.07.2020                                  №  

                               

Про поновлення на новий термін договорів пайової  участі в утриманні 

об’єктів благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за 

заявою фізичних осіб – підприємців: Бойченка Анатолія Михайловича, 

Зоріло Юрія Івановича, Зоріло Раїси Іванівни, Аросланової Оксани 

Валентинівни, Зоріло Юрія Івановича, Мукієнко Алли Андріївни, 

Фоменка Віталія Степановича, Домусчи Олега Михайловича 

 

 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 заяви фізичних осіб 

– підприємців: Бойченка Анатолія Михайловича, Зоріло Юрія Івановича, 

Зоріло Раїси Іванівни, Аросланової Оксани Валентинівни, Зоріло Юрія 

Івановича, Мукієнко Алли Андріївни, Фоменка Віталія Степановича, 

Домусчи Олега Михайловича, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Поновити фізичній особі – підприємцю Бойченку Анатолію 

Михайловичу договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 

26.04.2017 №3, для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, 

(тимчасова споруда № 31), з площею благоустрою 29 кв. м, терміном до 

24.02.2022 року, згідно паспорту прив’язки тимчасової споруди від 

24.02.2017 року № 6. 

 

2. Поновити фізичній особі – підприємцю Зоріло Юрію Івановичу 

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 05.07.2017 №30, 

для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, (тимчасова споруда № 9), з 



площею благоустрою 9 кв. м, терміном до 30.03.2022 року, згідно паспорту 

прив’язки тимчасової споруди від 30.03.2017 року №14. 

 

 3. Поновити фізичній особі – підприємцю Зоріло Раїсі Іванівні договір 

пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 26.04.2017 №5, для 

провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, (тимчасова споруда №33), з 

площею благоустрою 29 кв. м, терміном до 24.02.2022 року, згідно паспорту 

прив’язки тимчасової споруди від 24.02.2017 року №6. 

 

4. Поновити фізичній особі – підприємцю Арослановій Оксані 

Валентинівні договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 

26.04.2017 №2, для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, 

(тимчасова споруда №35), з площею благоустрою 25 кв. м, терміном до 

24.02.2022 року, згідно паспорту прив’язки тимчасової споруди від 

24.02.2017 року №6. 

 

5. Поновити фізичній особі – підприємцю Зорілу Юрію Івановичу 

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 26.04.2017 № 6, 

для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, (тимчасова споруда №30), з 

площею благоустрою 58 кв. м, терміном до 24.02.2022 року, згідно паспорту 

прив’язки тимчасової споруди від 24.02.2017 року №6. 

 

6. Поновити фізичній особі – підприємцю Мукієнко Аллі Андріївні 

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 26.04.2017 №7, 

для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, (тимчасова споруда №32), з 

площею благоустрою 29 кв. м, терміном до 24.02.2022 року, згідно паспорту 

прив’язки тимчасової споруди від 24.02.2017 року №6. 

 

7. Поновити фізичній особі – підприємцю Фоменку Віталію 

Степановичу договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 

30.06.2017 № 38, для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, 

(тимчасова споруда №53), з площею благоустрою 25 кв. м, терміном до 

05.04.2022 року, згідно паспорту прив’язки тимчасової споруди від 

05.04.2017 року № 16. 

 

8. Поновити фізичній особі – підприємцю Домусчи Олегу 

Михайловичу договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою від 

26.04.2017 №4, для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 23 Серпня, 

(тимчасова споруда №34), з площею благоустрою 22 кв. м, терміном до 

24.02.2022 року, згідно паспорту прив’язки тимчасової споруди від 

24.02.2017 року №6. 

 

 

 



 

 

  9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 29.07.2020                                  №  

                               

Про доцільність розміщення  тимчасової  споруди за паспортом 

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

фізичної особи – підприємця Головатої Алли Євгенівни 

 

 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 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 

Головатої Алли Євгенівни, комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Визнати доцільним розміщення тимчасової споруди за паспортом 

прив’язки  фізичною особою – підприємцем Головатою Аллою Євгенівною 

для провадження підприємницької діяльності по реалізації хліба, 

хлібобулочних та кондитерських виробів, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, вул. Василя Тура, орієнтовною  площею 

благоустрою - 35 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 117– 15 кв. м, 

згідно ситуаційної схеми М 1:500. 

   2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Головату Аллу Євгенівну: 

2.1.Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

сектором містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації; 

2.2. Погодити місце розташування тимчасової споруди у  

Татарбунарському районі електричних мереж АТ «Одесобленерго», 

товаристві з обмеженою відповідальністю «АТРАКОМ»,  публічному 

акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», комунальному підприємстві 

«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

     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 



 

14 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29.07.2020                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єктів 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

Бахшиянц Валентини 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 громадянина Бахшиянц Валентини Володимирівни,  

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

3.   Укласти з Бахшиянц Валентиною Володимирівною  договір пайової 

участі в утриманні об’єкту благоустрою площею 6 кв. м, за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, терміном до 31.08.2020 року з 

можливістю пролонгації. 

4.  Зобов’язати заявника сплати пайову участь відповідно до умов 

договору до 31.08.2020 року. 

      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 

 

 

 

 



15 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 29.07.2020                                      №  

 

 

 

 

 

 

      

 Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 10, 17, 26-1, 37 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши заяву Демченко Наталі Миколаївни, що 

мешкає в м. Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

              1. Вважати доцільним проведення благоустрою гр. Демченко 

Наталією Миколаївною за адресою: м. Татарбунари, вул. Горького, 10, 

шляхом заміни водостічних труб та водоприймального колодязя  за рахунок 

коштів заявника.  

  2. Зобов’язати Демченко Н.М.: 

- отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

на порушення об’єктів благоустрою, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №870 «Про затвердження 

Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 

дозволів»; 

- розпочинати роботи з порушення цілісного об’єкту благоустрою за 

обов’язкового повідомлення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради, Татарбунарського ВП Арцизського ВП НП України в Одеській області; 

- забезпечити безпеку руху транспорту та пішоходів під час проведення 

робіт з порушення цілісності об’єкту благоустрою. 

             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

 

           Проект рішення підготовлено завідуючим сектору  

з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

Про доцільність проведення благоустрою за 

адресою:  м. Татарбунари,  вул. Горького, 10  

за заявою Демченко Наталі Миколаївни 

 



16 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
29.07.2020          №  

Про впорядкування нумерації житлових будинків по вулиці  Бузкова   м. 

Татарбунари 

 

      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Медяника Анатолія Івановича, свідоцтво про 

право особистої власності на будівлю від 12.02. 1993 року, технічний паспорт 

від 26.01.1993 року, виписку з протоколу № 13 від 29.12.1992 року Про 

введення в експлуатацію індивідуальних житлових будинків», інформаційну 

довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

№216791661,виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Змінити адресу житловому будинку, з вул. Бузкова (Куйбишева) 3 

який належить Медянику Анатолію Миколайовичу на м. Татарбунари, вул. 

Бузкова, 3 б. 

          2. Рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 

28.03.2018 № 54 «Про впорядкування нумерації житлового будинку по 

вулиці Бузкова м. Татарбунари» вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                               А.П. Глущенко 

           Проект рішення підготовлено завідуючим сектору  

з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 питання порядку денного 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
29.07.2020          №  

Про впорядкування нумерації житлових будинків по вулиці Робоча 

м. Татарбунари 

 

      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Лисого Бориса Федоровича, рішення 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 25.12.1997 року № 

548 «Про надання у приватну власність земельних ділянок для 

обслуговування житлових будинків і господарських споруд громадянам м. 

Татарбунари», договір від 10.03.1992 року № 697, технічний паспорт від 

17.07.2020 року, висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта 

нерухомого майна від 17.07.2020 року складеного ТОВ «Татарбунарське 

РБТІ», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Змінити адресу житловому будинку, з вул. Робоча 18 який належить 

Лисому Борису Федоровичу на м. Татарбунари, вул. Робоча, 18/2. 

          2. Рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 

24.06.2020 № 69 «Про присвоєння адреси частині житлового будинку по 

вулиці Робоча, 18 м. Татарбунари за заявою Лисого Бориса Федоровича» 

вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 

           Проект рішення підготовлено завідуючим сектору  

з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
29.07.2020                                                                                             № 
 

Про надання згоди на збір вихідних 

даних для проектування будівництва 

нежитлової будівлі, за заявою Мукієнко 

Раїси Василівни 

 

         Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 29, 40 Закону України «Про 

регулювання  містобудівної діяльності», статті 14 Закону України «Про 

основи містобудування», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву 

Мукієнко Раїси Василівни, мешканки м. Татарбунари, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської  ради 

 

ВИРІШИВ 
 

1. Надати згоду гр. Мукієнко Раїсі Василівні на збір вихідних даних, 

для проектування будівництва нежитлової будівлі гаражу, на приватизованій 

земельній ділянці з кадастровим номером 5125010100:02:001:0016 за 

адресою: м. Татарбунари, вулиця Князєва, 47. 

2. Зобов’язати  Мукієнко Раїсу Василівну: 

2.1.Погодити проект реконструкції будівлі із збільшенням 

геометричних розмірів у відділі містобудування, архітектури, житлово-

комунального господарства, будівництва та інфраструктури Татарбунарської 

райдержадміністрації.  

2.2.Не приступати до реконструкції будівлі без отримання дозволу, 

виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській 

області, на реконструкцію об’єкта зазначеного у пункті 1 цього рішення.. 

2.3. Зобовязати гр.. Мукієнко Раїсу Василівну у разі будівництва 

будівлі площею більше 300 кв.м. укласти з виконавчим комітетом 

Татарбунарської міської ради, договір пайової участі у розвитку 

інфраструктури м. Татарбунари. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченко О.В. 

Міський голова                                                                         А.П. Глущенко 

           Проект рішення підготовлено завідуючим сектору  

з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 



19 питання порядку денного 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
29.07.2020          №  
 

Про внесення змін до додатку 2 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 29.01.2020 р. № 2 «Про затвердження 

списків квартирного обліку громадян, у виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради», за заявою Халіфаєвої Антоніни 

Олександрівни»   

 

           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 

30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 30, 39, 40,  45,46, 60 Житлового кодексу Української РСР,   

розглянувши заяву Халіфаєвої  Антоніни Олександрівни від 09.06.2020 року 

стосовно внесення змін в облікові дані в зв’язку з отриманням безстрокової 

групи інвалідності, враховуючи протокол засідання громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради № 

3 від  08.07.2020 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 

            1.   Додаток  2 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради від 29.01.2020 р. № 2  «Про затвердження списків квартирного обліку 

громадян,  у виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради», доповнити 

пунктом  № 19 зазначивши «Халіфаєва Антоніна Олександрівна, дата взяття 

на облік 26.02.20 ріш. № 22, склад сім’ї 3, інвалід 2 групи».  

 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                       А.П.Глущенко  
 

           Проект рішення підготовлено завідуючим сектору  

з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 

 

 



20 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
29.07.2020                                                                                                 № 

 

 

 

         

  Відповідно до  підпункту 4 пункту «б» статті 30, ст. ст. 42, 51, 52, 

53, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення»,  розглянувши заяву ФОП Коломіченка  

Олександра Олександровича про погодження режиму роботи,  виконавчий 

комітет  Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити погоджений з власником нічний режим роботи з 22 

години до 3 години закладу громадського харчування - кафе «Сказка», за 

адресою: місто Татарбунари, набережна Даніеля Фрідріха Ізерта, терміном на 

один рік (ФОП Коломіченко О.О.). 

 

           2. ФОП Коломіченку  Олександру Олександровичу при провадженні 

підприємницької діяльності дотримуватися Законів України від 03.06.2004 р. 

№ 1745-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту населення від впливу шуму», від 24.02.94 р. № 4004-12 «Про 

забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення»,  від 

12.05.1991 р. № 1023-12 «Про захист прав споживачів» та інших вимог 

чинного законодавства. 

 

           3. Відповідальність за дотримання режиму роботи  покласти на ФОП 

Коломіченка  Олександра Олександровича. 

 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченко О.В. 

 

Міський голова                                                                     А.П. Глущенко   

         

 

 

   Проект рішення підготовлено завідуючим сектору  

з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

Про погодження режиму роботи 

 


