
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

30.08.2017                                          № 
 

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» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за 
№ 2073/24605, розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців: Андрієнка Анатолія 
Олександровича, Сорочан Лариси Олександрівни, Щербини Маріанни Олегівни виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Укласти з фізичною особою  - підприємцем Андрієнком Анатолієм 
Олександровичем договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 04.05.2022 
року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 05.05.2017 року №22, 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 № 11. 

  
2. Укласти з фізичною особою  - підприємцем Сорочан Ларисою Олександрівною 

договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 04.05.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 05.05.2017 року №22, на загальну 
площу  19,2 кв.м, з них під тимчасовою спорудою – 11,0 кв.м,  за адресою: м. Татарбунари,  вул. 
23 Серпня (згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруд), з присвоєнням 
порядкового номеру тимчасовій споруді № 16. 

 
3. Укласти з фізичною особою  - підприємцем Івасенком Ігорем Анатолійовичем 

договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 04.05.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 05.05.2017 року №22, на загальну 
площу  10 кв.м, з них під тимчасовою спорудою – 10,0 кв.м,  за адресою: м. Татарбунари,  вул. 23 
Серпня (згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруд), з присвоєнням порядкового 
номеру тимчасовій споруді № 20. 

 
4. Укласти з фізичною особою  - підприємцем Щербиною Маріанною Олегівною 

договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 30.07.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 31.07.2017 року №30, на загальну 
площу  7,95 кв.м, з них під тимчасовою спорудою – 7,95 кв.м,  за адресою: м. Татарбунари,  вул. 
23 Серпня (згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруд), з присвоєнням 
порядкового номеру тимчасовій споруді № 25. 



 
5.Зобов’язати заявників: 
5.1.  Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 
5.2.  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. 

5.3. Укласти договір на сплату разового пайового внеску на розвиток інфраструктури. 
5.4. Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на порушення 

об’єкту благоустрою. 
 
6. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка укласти договори 

пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, зазначених у пунктах 1-6 цього рішення, та 
договори на сплату разового пайового внеску на благоустрій. 
 

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

 
                  Міський голова        А.П. Глущенко 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

30.08.2017                                    № 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 28.07.2016 року №113 
«Про надання дозволу на збір вихідних даних для  
розробки паспорту прив’язки групи тимчасових споруд  
в м. Татарбунари на розі вул. Василя Тура та Леона 
Попова» за заявою гр. Мельник Стелли Георгіївни, 
ФОП Ганчевої Валентини Дионисівни 
  

     
  Відповідно до 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 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 заяви гр. Мельник Стелли Георгіївни, ФОП Ганчевої Валентини Дионисівни, 
мешканців м.Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 28.07.2016 року №113 «Про надання дозволу на збір вихідних даних для  розробки 
паспорту прив’язки групи тимчасових споруд  в м. Татарбунари на розі вул. Василя Тура 
та Леона Попова», а саме:  

У пункті 1 рішення замість слів: «Мельник Стеллі Георгіївні», зазначити: «фізичній 
особі-підприємцю Ганчевій Валентині Дионисівні» та після слів: «з надання медико – 
діагностичних послуг», зазначити слова: «торгівлі та інших послуг». 
 

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

 
                  Міський голова        А.П. Глущенко 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 

 



11 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

30.08.2017                                    № 
 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 24.11.2016 року №175 «Про надання дозволу на збір 
вихідних даних для  розробки паспорту прив’язки групи тимчасових 
споруд  в м. Татарбунари на розі вул. Степова та Бесарабська» та у 
паспорт прив’язки від 14.03.2017 року №9  за заявою фізичних осіб – 
підприємців: Бричака Сергія Георгійовича та Короленка Вадима 
Івановича 
  
           
 Відповідно до 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 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 заяви фізичних осіб - підприємців Бричака Сергія Георгійовича та Короленка 
Вадима Івановича, мешканців м.Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 24.11.2016 року №175 «Про надання дозволу на збір вихідних даних для  розробки 
паспорту прив’язки групи тимчасових споруд  в м. Татарбунари на розі вул. Степова та 
Бесарабська» та у паспорт прив’язки групи тимчасових споруд від 14.03.2017 року №9 ( у 
відповідному відмінку),  а саме:  

у пункті 1 рішення та паспорті прив’язки: 

замість слів: «Бричаку Сергію Георгійовичу», зазначити: «Короленку Вадиму 
Івановичу»;  

замість слів: «шиномонтажу вантажного», зазначити слова: «з обслуговування»; 

замість слова: «Бесарабська», зазначити слово: «Затишна»; 

 

            2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Короленка Вадима Івановича надати 
паспорт прив’язки зі змінами у виконавчий комітет Татарбунарської міської ради для 
отримання дозволу на проведення робіт з благоустрою та укладання договору пайової 
участі на утримання об’єкту благоустрою. 
 

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

 



                  Міський голова        А.П. Глущенко 
 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

12 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

 30.08.2017                                    № 
 

Про доцільність проведення благоустрою в 
м.Татарбунари за адресою вул.Скальська.20 та 
укладання договору щодо пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою в м. 
Татарбунари, за заявою Дечева Івана 
Івановича 
  
          
            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» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за 
№ 2073/24605, розглянувши заяву громадянина Дечева Івана Івановича, мешканця 
м.Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним проведення благоустрою гр. Дечевим Іваном Івановичем, на 
території площею  546 кв. м, для наведення порядку та утримання в належному санітарному стані, 
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари,  вул. Скальська, 20, (згідно викопіювання М 
1:2000). 

  
2. Укласти договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою з гр. 

Дечевим Іваном Івановичем,  на територію площею  546 кв. м,  для наведення порядку та 
утримання в належному санітарному стані, шляхом планування території, підсипки грунту, 
озеленення  та встановлення огорожі за адресою: Одеська область, м. Татарбунари,  вул. 
Скальська,20, (згідно викопіювання М 1:2000) терміном до 29.08.2020 року, з можливістю 
пролонгації. 

 
3. Зобов’язати заявника: 
3.1.  Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 
3.2.  Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на порушення 

об’єкту благоустрою. 
 



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

 
                  Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 
 
 

13 питання 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

30.08.2017                                                                                        №  
                                

Про надання дозволу на збір вихідних даних для 
реконструкції квартири № 7 по вулиці Пушкіна 2, 
за заявою Комерзана Руслана Георгійовича  
 
      Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 29 Закону України «Про регулювання  містобудівної діяльності», статті 14 Закону 
України «Про основи містобудування»,  розглянувши заяву Комерзана Р.Г., враховуючи 
згоду власників квартири будинку № 2 по вулиці Пушкіна, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської  ради 

 
ВИРІШИВ 

 
1. Надати дозвіл Комерзану Р.Г. на збір вихідних даних, на реконструкцію 

квартири № 7  з розширенням геометричних даних за адресою: вул. Пушкіна, 2, м. 
Татарбунари, Одеської області з орієнтовною площею реконструйованої квартири 
площею 58,19 м2 , згідно містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками 
на реконструкцію квартири  № 7 з розширенням, що додається. 

2. Зобов’язати  Комерзана Р.Г.: 

2.1. Отримати належні вихідні дані – містобудівні умови та обмеження видані 
відділом містобудуванням, архітектури, розвитку інфраструктури та житлово – 
комунального господарства Татарбунарської районної державної адміністрації, погоджені: 
з КП «Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарськими 
районними електричними мережами, Управління превентивної діяльності Головного 
управління національної поліції в Одеській області,Укрдержекспертизу. 



2.2. Не розпочинати реконструкцію квартири без повідомлення ДАБІ в Одеській 
області про початок будівельних робіт. 

2.3. Розроблену документацію надати на погодження до Татарбунарської міської 
ради.  

2.4. Забудову виконувати в суворій відповідності з проектом та закінчений об’єкт 
ввести в експлуатацію згідно чинного законодавства. 

3.Дане рішення не дає право на початок будівельних робіт. 

4.За дійсність та повноту наданих документів несе відповідальність заявник. 

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

Міський голова                                                   А.П.Глущенко 

      Проект рішення підготовлено головним  

      спеціалістом-юристом виконавчого  

      комітету 

 

 


