
 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

26.07.2017                                           №  

Про укладання договорів пайової участі в 
утриманні об’єктів благоустрою в м. 
Татарбунари 

            Відповідно до статі 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні 
об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за № 
2073/24605, розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців: Семенюка Євгена 
Вікторовича, Федорової Ірини Ігорівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Укласти з фізичною особою  - 
підприємцем Семенюком Євгеном Вікторовичем договір 
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, 
терміном до 05.05.2022  року, з можливістю пролонгації 
на термін дії паспорту прив’язки від 05.05.2017 року № 
21, на загальну площу  6,3 кв. м, з них під тимчасовою 
спорудою – 6,3 кв. м,  за адресою: м. Татарбунари,  вул. 
23 Серпня (згідно паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд), з присвоєнням порядкового номеру тимчасовій 
споруді № 48. 

  

2. Укласти з фізичною особою  - 
підприємцем Федоровою Іриною Ігорівною договір 
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, 
терміном до 20.07.2022 року, з можливістю пролонгації 
на термін дії паспорту прив’язки від 20.07.2017 року 
№29, на загальну площу  14,17 кв. м, з них під 
тимчасовою спорудою – 14,17 кв. м,  за адресою: м. 
Татарбунари,  вул. Горького (згідно паспорту прив’язки 
групи тимчасових споруд), з присвоєнням порядкового 
номеру тимчасовій споруді № 59 . 

 

3. Зобов’язати заявників: 



3.1.  Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 

3.2.  Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 
дотримання вимог паспорту прив’язки при розміщенні тимчасової споруди не пізніше 6 
місяців з дня набуття чинності цим рішенням. 

3.3. Укласти договір на сплату разового пайового внеску на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної  інфраструктури міста. 

3.4. Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 
порушення об’єкту благоустрою. 

4. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П. Глущенка укласти 
договори пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, зазначених у пунктах 1-2 
цього рішення, та договори на сплату разового пайового внеску на розвиток 
інфраструктури. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 

 

 Міський голова        А.П. Глущенко 

 

         Проект рішення   
         підготовлено виконавчим  
         комітетом (апаратом)  
         міської ради 

 

 

 

 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

26 .07.2017                                                                                           №                               
 

Про надання дозволу на збір вихідних даних для 
проектування реконструкції веранди, літньої 



кухні і сараю, за заявою Бєлого Василя 
Миколайовича 

            Відповідно до пункту 9 частини «а» статті 31, пункту 38 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 29 Закону України «Про 
регулювання  містобудівної діяльності», статті 14 Закону України «Про основи 
містобудування», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву громадянина  Бєлого Василя 
Миколайовича, мешканця м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  
ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл Бєлому Василю Миколайовичу на збір вихідних даних для 
проектування реконструкції веранди, літньої кухні і сараю, за адресою: м. Татарбунари, 
вулиця Московська, 7. 

2. Зобов’язати замовника: 
 

           2.1. Отримати належні вихідні дані для проектування капітального ремонту та 
реконструкції господарських приміщень, видані відділом містобудування, архітектури, 
розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Татарбунарської 
райдержадміністрації. 
 
           2.2. До виконання робіт з реконструкції приступити після отримання відповідного 
дозволу інспекції Державного архітектурно будівельного контролю в Одеській області з 
наступним прийняттям об’єкта в експлуатацію у порядку, визначеному чинним 
законодавством. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника   міського 
голови Лєсніченко О.В. 

 

 

Міський голова                       А.П.Глущенко 
 

         Проект рішення   
         підготовлено виконавчим  
         комітетом (апаратом)  
         міської ради 

 

 

 



 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

26.07.2017                                                                                          №  

Про доцільність проведення благоустрою на 
території прилеглій до багатоквартирного 
будинку в м. Татарбунари, за заявою Коваль 
Ірини Анатоліївни 

            Відповідно до пунктів 7, 17 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 
30 жовтня 2013 р. N 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на 
порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 
дублікатів, анулювання дозволів», розглянувши заяву та графічні матеріали Коваль Ірини 
Анатоліївни, мешканки м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  
ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати за доцільне проведення гр. Коваль Іриною Анатоліївною 
благоустрою території, прилеглої до багатоквартирного будинку за адресою: м. 
Татарбунари вул. Горького, будинок 5, на  площі  20 кв. м, а саме для розчищення 
території благоустрою від дикорослих рослин і сміття,  згідно наданої план-схеми. 

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

 
 
Міський голова                       А.П.Глущенко 
 

         Проект рішення   
         підготовлено виконавчим  
         комітетом (апаратом)  
         міської ради 

 
 
 
 



 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

26.07.2017                                                                                      №  
 

Про доцільність розміщення підйомного столу в 
м. Татарбунари, за заявою Марцевої Олени 
Василівни 

            Відповідно до пунктів 1, 17 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. 
N 870 «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів 
благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання 
дозволів», розглянувши заяву та графічні матеріали Марцевої Олени Василівни, мешканки 
м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити ескіз вхідної групи до житлового будинку, за адресою: Одеська 
область, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 21  та вважати за доцільне розміщення гр. 
Марцевою Оленою Василівною підйомного столу розміром 1,5 х 2,0 х 0,3 м.,  згідно  
ескізу, що додається. 

 

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

 

 

Міський голова                                                                 А.П. Глущенко 

          

         Проект рішення   
         підготовлено виконавчим  
         комітетом (апаратом)  
         міської ради 

 

                                                      
 



                
                                                        УКРАЇНА 

Татарбунарська міська рада 
виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
26.07.2017           №  
               
Про  затвердження  ескізів  паркових скульптур 
на прилеглій до дитячого майданчика території  
за адресою: Одеська обл., м. Татарбунари  
 
 Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши ескізи  паркових скульптур на прилеглій до 
дитячого майданчика території  за адресою: Одеська обл., м. Татарбунари,  виконком 
Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити ескізи  паркових скульптур на прилеглій до дитячого майданчика 
території  за адресою: Одеська обл., м. Татарбунари (додаються). 

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

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

 
 

 
         Проект рішення   
         підготовлено виконавчим  
         комітетом (апаратом)  
         міської ради 
 


