
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
24.11.2016                                    №  
 
 Про  внесення змін  в рішення виконавчого комітету  
 від 16.07.1998 № 224 «Про упорядкування нумерації 
 будинків по вулиці Маяковського в м. Татарбунари» 
 
 Відповідно до статей 31, 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву мешканки м. Татарбунари  Ванькової Н.В., з метою усунення 
технічної помилки, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести  в рішення виконавчого комітету від 16.07.1998 № 224 «Про 
упорядкування нумерації будинків по вулиці Маяковського в м. Татарбунари», такі зміни: 

1) у пункті 1 у  підрозділі «вул. Маяковського непарна сторона»  слова  та цифри 
«Ваньков  Володимир Олександрович    I д     15а» замінити словами та цифрами «Ваньков 
Володимир Олександрович    I д     13». 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Лєсніченка О.М. 
 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 

Проект підготовлено виконавчим 
комітетом  (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
 24.11.2016                                  №  

     
 

 
 
 
 

 
 

 
Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 
2.3, 2.4 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 Попової Оксани Олександрівни, мешканки м.Татарбунари, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Поповій Оксані Олександрівні, на збір вихідних даних для 
розробки паспорту прив’язки  тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності – з продажу кондитерських виробів в м.Татарбунари, по вулиці Василя Тура, 
район ресторану, орієнтовною площею 12 кв.м (згідно план – схеми М 1:500). 

2. Зобов’язати замовника: 
 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки тимчасової споруди, 

погоджений відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ 
Татарбунарської райдержадміністрації, КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», 
ПАТ «Атраком», РЕМ. 

 
2.2. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки сесією 

міської ради з наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному 
чинним законодавством. 

 
            3. Контроль за виконанням даного 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  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки 
паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності в м.Татарбунари, по вулиці 
Василя Тура, за заявою Попової Оксани Олександрівни 
 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 
 24.11.2016                                  №  

     
 

 
 
 
 
 

 Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктів 2.3, 2.4 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 Головацького Дмитра Дмитровича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
           1.Надати дозвіл Головацького Дмитра Дмитровича фізичній особі - підприємцю, 
на збір вихідних даних для розробки паспорту прив’язки  тимчасової споруди для 
здійснення підприємницької діяльності в м.Татарбунари, район ресторану, по вулиці вул. 
Василя Тура, орієнтовною площею 6 кв.м (згідно план – схеми М 1:500). 

 
2.Зобов’язати замовника: 
 
2.1. Отримати належні вихідні дані – паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 

погоджений відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та ЖКГ 
Татарбунарської райдержадміністрації, КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», 
ПАТ «Атраком», Татарбунарськими районними електричними мережами.  

 
2.2. До виконання робіт приступити після затвердження паспорту прив’язки сесією 

міської ради з наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному 
чинним законодавством. 

 
             3. Контроль за виконанням даного 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  надання  дозволу на збір вихідних даних для розробки 
паспорту прив’язки тимчасової споруди для  провадження 
підприємницької діяльності в м.Татарбунари, по вулиці 
Василя Тура, район ресторану, за заявою Головацького 
Дмитра Дмитровича 
 


