
питання порядку денного 

 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
        

.10.2016                                  № 
 

 

 

 
 

  
 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 
10, абзаца 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», наказу 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, 
розглянувши заяву та графічні матеріали фізичної особи – підприємця Короленко Вадима 
Івановича,  що мешкає в м.Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

 
1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

від 28.07.2016 року №110 «Про надання дозволу на збір вихідних даних для  розробки 
паспорту прив’язки тимчасової споруди  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, р-н 
АЗС «Одесанафтопродукт», а саме: 

 
у назві, пунктах 1, 2 замість слів: «тимчасової споруди», зазначити: «групи 
тимчасових споруд», та  
у пункті 1 замість цифр та слів: «0,0030 га», зазначити: «0,0090 га».  
  
2.. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського 

голови Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                                                           А.П.Глущенко 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

питання порядку денного 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 28.07.2016 року №110 «Про надання дозволу на збір 
вихідних даних для  розробки паспорту прив’язки тимчасової 
споруди  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, р-н АЗС 
«Одесанафтопродукт» за заявою фізичної особи – підприємця 
Короленко Вадима Івановича. 

 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
  ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
        

.10.2016                                  № 
 

 

 

 
 

  
 

 
 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 

10, абзаца 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», наказу 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, розглянувши заяву 
ПІВДЕННОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МІССІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ» ПРИ 
БРАТСТВІ (ОБЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ ЄВАНГЕЛІСТСЬКИХ 
ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ УКРАЇНИ, ЄДРПОУ 24531386, с.Шевченкове, Кілійського району,  
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради від 

28.04.2016 року №70 «Про  доцільність   розміщення    тимчасової   споруди (бігборду) християн-
ської тематики в м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою Коноваленка О.М.» та у назві, 
преамбулі та пунктах 1,2 замість «Коноваленка О.М.»  зазначити: «ПІВДЕННОЇ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ МІССІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ» ПРИ 
БРАТСТВІ (ОБЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ ЄВАНГЕЛІСТСЬКИХ 
ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ УКРАЇНИ». 

 
2.. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського голови 

Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                                                           А.П.Глущенко 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 28.07.2016 року №110 «Про надання дозволу на збір 
вихідних даних для  розробки паспорту прив’язки тимчасової 
споруди  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, р-н АЗС 
«Одесанафтопродукт» за заявою  ПІВДЕННОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ 
МІССІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ» ПРИ 
БРАТСТВІ (ОБЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ 
ЄВАНГЕЛІСТСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ УКРАЇНИ»  


