
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 
26.01.2017             №  11 

 
 

 
 
 

 
Відповідно до статей 6, 19 Кодексу цивільного захисту України, статті 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 36 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет  Татарбунарської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

1. Закріпити прилеглі території для проведення благоустрою, без права забудови, за 
землекористувачами земельних ділянок:  
 

1.1.     за нежитловими будівлями  та спорудами (адміністративні будівлі, будівлі 
або тимчасові споруди для торгівлі, надання послуг, складського або виробничого 
призначення, інше), які знаходяться у власності або користуванні фізичних або 
юридичних осіб, згідно додатку 1 (ситуаційні схеми розподілу територій благоустрою) та 
додатку 2 (перелік фізичних та юридичних осіб), що є невід’ємними частинами цього 
рішення; 

1.2.    за житловими будинками (квартирами) (на присадибних ділянках, на 
територіях багатоквартирних будинків), які знаходяться у власності або користуванні 
громадян; 

з метою знищення бур’яну та порослі, прибирання під’їзних шляхів та проходів від 
листя, сміття, снігу та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру у м. Татарбунари.  
 

2. Поняття, у значенні, що застосовуються у цьому рішенні:  

2.1. прилегла територія - з фасадного боку розташовані під’їзні шляхи, тротуари, 
стихійні чи спеціальні автостоянки, дитячі площадки, газони з зеленими насадженнями, 
які примикають до земельних ділянок під об’єктами, зазначеними  підпунктах  1.1. та 1.2. 
цього рішення; 

2.2. фасадний бік – бік, який виходить на поіменовані вулиці, провулки, майдани, 
парки, набережні, а також бік, який виходить на не поіменовані доріжки та стежки, які 
ведуть до дитячих садків та навчальних закладів, мостів і переходів через водні об’єкти. 

Про закріплення прилеглих територій для проведення 
благоустрою у м. Татарбунари  



 
3. Забороняється згортати сніг та інше сміття на проїзну частину для автотранспорту 

та на тротуари (доріжки) для пішоходів. 
 

4. Розподіл прилеглих територій здійснити по фасаду меж земельних ділянок вздовж 
вулиць, провулків, майданів, парків, набережних (доріжок, стежок) навколо водних 
об’єктів, а  також навколо окремо розміщених будівель та тимчасових споруд  на 
відстані не менш 3 метрів від меж земельних ділянок, визначених документацією із 
землеустрою або технічною документацією Татарбунарського бюро технічної 
інвентаризації, якщо інше не передбачено розподілом території м. Татарбунари, та раніше 
затвердженими рішеннями (проектами) щодо благоустрою прилеглих територій чи 
паспортами прив’язки тимчасових споруд. 
 

5. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті tatarbunary.od.ya та інформацію про 
це рішення у друкованих засобах масової інформації до 05.02.2017 року. 

 
6. Направити копії цього рішення суб’єктам підприємницької діяльності та керівникам 

установ і організацій м. Татарбунари. 
 

7.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 
 

 

Міський голова                                       А.П. Глущенко 
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