Татарбунарська міська рада
виконавчий комітет
РІШЕННЯ
27.04.2017

№ 61

Про доцільність розміщення тимчасової
споруди для провадження підприємницької
діяльності по вул. Степова в м.
Татарбунари, за заявою фізичної особи –
підприємця Газір-Базана Романа Савича
Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31, статті 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4 статті 36
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 21.11.2011 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
фізичної особи - підприємця Газір - Базана Романа Савича, мешканця м. Татарбунари
та наданий ним графічний матеріал, виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
ВИРІШИВ:
1. Визнати доцільним розміщення ФОП Газір - Базаном Романом Савичем, за
паспортом прив’язки, тимчасової споруди для провадження підприємницької
діяльності з торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці Степова, з орієнтовною площею
благоустрою 0,0044 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею – 30
кв. м згідно план-схеми М 1:500(додається).
2. Зобов’язати Газір - Базана Романа Савича:
2.1. Отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, виданий відділом
містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового комунального
господарства
Татарбунарської
райдержадміністрації,
погоджений:
КП
«Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими
районними електричними мережами.
2.2. До виконання робіт з благоустрою приступити після прийняття рішення
сесією міської ради щодо надання згоди на розміщення нового об’єкта та укладання
договору пайової участі на утримання об’єкта благоустрою.
2.3. Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та
соціальної інфраструктури м. Татарбунари.
2.4. Після розміщення тимчасової споруди подати до виконавчого комітету
міської ради письмову заяву, за формою встановленою чинним законодавством, про

виконання вимог паспорту прив’язки та заяву про встановлення режиму роботи
тимчасової споруди.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови Лєсніченка О.В.

Міський голова

А.П. Глущенко

