
 
 

Татарбунарська  міська  рада 
 
 

Комісія з  питань  будівництва, управління комунальною  власністю,  
транспорту, зв’язку та благоустрою. 

 
Комісія відбудеться 04.04.2017 в 14:00 годині  

 
Порядок денний 

 
1. Про надання  статусу  скверу  земельним  ділянкам  вздовж  річки  Фонтанки  в  
центральній  частині  міста  Татарбунари  Одеської  області, згідно 7 питання 
порядку  денного  16 сесії 7 скликання. 
2. Про надання  згоди  на  розміщення  групи  тимчасових  споруд   для  
провадження  підприємницької  діяльності  за  паспортом  прив’язки  групи  
тимчасових  споруд в м. Татарбунари,  за  заявою  фізичних  осіб – підприємців  
Арасланової  Оксани  Валентинівни, Домусчи Олега  Михайловича, Зоріло  Раїси  
Іванівни, Мукієнко  Алли  Андріївни, Бойченко  Анатолія  Михайловича,  Зоріло  
Юрія  Івановича, згідно 15 питання порядку  денного  16 сесії 7 скликання. 
3. Про надання  згоди  на  розміщення  групи  тимчасових  споруд   для  
провадження  підприємницької  діяльності  за  паспортом  прив’язки  групи  
тимчасових  споруд в м. Татарбунари,  за  заявою  фізичної  особи – підприємця  
Отрублянка  Олега  Івановича, згідно 25 питання порядку  денного  16 сесії 7 
скликання. 
4. Про надання  згоди  на  розміщення  групи  тимчасових  споруд   для  
провадження  підприємницької  діяльності  за  паспортом  прив’язки  групи  
тимчасових  споруд в м. Татарбунари,  за  заявою  фізичної  особи – підприємця  
Сухоліти  Олександра  Михайловича, згідно 26 питання порядку  денного  16 сесії 
7 скликання. 
5. Про надання  згоди  на  розміщення  групи  тимчасових  споруд   для  
провадження  підприємницької  діяльності  за  паспортом  прив’язки  групи  
тимчасових  споруд в м. Татарбунари,  за  заявою  фізичної  особи – підприємця 
Бричака  Сергія  Георгійовича, згідно 28 питання порядку  денного  16 сесії 7 
скликання. 
6. Про надання  згоди  на  розміщення  групи  тимчасових  споруд   для  
провадження  підприємницької  діяльності  за  паспортом  прив’язки  групи  
тимчасових  споруд в м. Татарбунари,  за  заявою  фізичної  особи – підприємця  
Веліксара  Сергія  Федоровича, згідно 29 питання порядку  денного  16 сесії 7 
скликання. 
7.  Про  визначення  обсягу  пайової  участі  (внеску)  власників  тимчасових  
споруд  торговельного,  побутового,  соціально – культурного  чи  іншого  
призначення  та  користувачів  об’єктів  благоустрою  на  утримання  об’єктів  
благоустрою  м. Татарбунари, згідно 31 питання порядку  денного  16 сесії 7 
скликання. 
 
 
        Голова  комісії                                                                          Гажийський В.В. 
 


