
          9 питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.09.2017                                                                              № _______ 
                                
                                

Про присвоєння поштової адреси,  
за заявою Григоращенко Раїси Кирилівни  
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Григоращенко Раїси Кирилівни, що проживає в м. 
Татарбунари, довідку ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», враховуючи технічний 
паспорт від 30.10.1990 року, та те що фактично поділ житлового будинку відбувся 
відповідно до інформаційної довідки № 97412945, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  

 
1. Присвоїти окрему поштову адресу – вул. Тіниста, 2/1, частині житлового 

будинку, що належить Григоращенко Раїсі Кирилівні на підставі договору купівлі-
продажу №2571 від 29.12.1990 
 

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

 

 

Міський голова                                 А.П. Глущенко 

        
 
       Проект рішення підготовлено головним  
       спеціалістом-юристом виконавчого  
       комітету (апарату) міської ради 
 

 

 

 
 
 

 



10 питання 
 
 
 
 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.09.2017                                                                              №______                                  
Про присвоєння адреси приміщенням,  
за заявами Драганова Михайло Дмитровича, 
Крайнюк Валентини Радіонівни, 
Крайнюк Олександра Аркадійовича  
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяви Драганова Михайла Дмитровича, Крайнюк Валентини 
Радіонівни, Крайнюк Олександра Аркадійовича  що проживають за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, висновок щодо технічної можливості 
поділу нежитлової будівлі ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН» 
В И Р І Ш И В :  
 1. Присвоїти частині приміщення з нежитлового будинку, на підставі технічного 
висновку, яке належить Крайнюк Валентині Радіонівні, Крайнюк Олександру 
Аркадійовичу  окрему поштову адресу, а саме; нежитлове приміщення 1 по вул. Горького, 
22. 
 2. Присвоїти частині приміщення з нежитлового будинку, на технічного висновку, 
що належить Драганову Михайлу Дмитровичу, на підставі договору купівлі-продажу 
об’єкта державної власності, від 01.02.2016 року № 171, окрему поштову адресу – 
нежитлове приміщення 2 по вул. Горького, 22. 
 
 3. Присвоїти частині приміщення з нежитлового будинку, на технічного висновку, 
що належить Драганову Михайлу Дмитровичу, на підставі договору купівлі-продажу 
об’єкта державної власності, від 01.02.2016 року № 171, окрему поштову адресу – 
нежитлове приміщення 3 по вул. Горького, 22. 
 4. Присвоїти частині приміщення з нежитлового будинку, на технічного висновку, 
що належить Драганову Михайлу Дмитровичу, на підставі договору купівлі-продажу 
об’єкта державної власності, від 01.02.2016 року № 171, окрему поштову адресу – 
нежитлове приміщення 4 по вул. Горького, 22. 
 5. Пункти 1, 2, 3, 4 набувають чинності з моменту державної реєстрації права 
користування земельної ділянки (права оренди). 
 6. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на  заступника міського 
голови Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                 А.П.Глущенко 

       Проект рішення підготовлено головним  
       спеціалістом-юристом виконавчого  
       комітету (апарату) міської ради 



11 питання 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

27.09.2017                                                                              № _______ 
                                

Про присвоєння адреси комплексу, 
за заявою Гроздєва Михайла Михайловича 
 
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Гроздєва М.М., рішення суду від 13.12.2004 року № 2-1821, 
технічний паспорт № 242 від 31.07.2017 року, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

1. Присвоїти адресу комплексу (польовий стан), який належить Гроздєву 
М.М. на підставі рішення Татарбунарського районного суду від 
13.12.2004 року № 2-1821, комплекс (польовий стан) по вулиці Степова,  
8а.  

 
2. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на   заступника міського 

голови Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                                 А.П.Глущенко 
 

 

       Проект рішення підготовлено головним  
       спеціалістом-юристом виконавчого  
       комітету (апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 



12 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 27.09.2017                                                                                          №                                
Про доцільність розміщення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької  діяльності по вул. 
Центральна, в м. Татарбунари за заявою фізичної 
особи – підприємця Урсатій Марії Іванівни 
        Відповідно до пунктів 7,17 частини «а» статті 30, пункту 9 частини «а» статті 31 
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», 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 заяву та графічний матеріал фізичної особи - підприємця Урсатій 
Марії Іванівни, мешканки  м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської  
ради 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення фізичною особою - підприємцем Урсатій 
Марію Іванівною, за паспортом прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької  діяльності з торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці Центральна, район 
кафе «Ізюмінка», з орієнтовною площею благоустрою 0,0080 га, з них під тимчасовою 
спорудою – 0,0030 га, згідно план-схеми М 1:500.  

2.  Зобов’язати Урсатій Марію Іванівну: 

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 та превентивним відділом Національної поліції.  

2.2. До виконання робіт з благоустрою приступити після:  

а) отримання дозволу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 
порушення об’єкту благоустрою; 

б) укладання договору пайової участі на утримання об’єкта благоустрою; 

в) укладання з КП «Водопостачальник» договору на вивіз твердих відходів. 

2.3. Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

       3.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського 
голови   Лєсніченко 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 

 27.09.2017                                                                                          №                                
Про доцільність розміщення тимчасової споруди для 
провадження підприємницької  діяльності по вул. 
Центральна, в м. Татарбунари за заявою фізичної 
особи – підприємця Федорової Вікторії Вікторівни 
 
        Відповідно до пунктів 7,17 частини «а» статті 30, пункту 9 частини «а» статті 31 
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», 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 заяву та графічний матеріал фізичної особи - підприємця 
Федорової Вікторії Вікторівни, мешканки  м. Татарбунари, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської  ради 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення фізичною особою - підприємцем Федоровою 
Вікторією Вікторівною, за паспортом прив’язки тимчасової споруди для провадження 
підприємницької  діяльності з торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці 23 Серпня, з 
орієнтовною площею благоустрою 0,0030 га, з них під тимчасовою спорудою – 0,0030 га.  

2.  Зобов’язати Федорову Вікторію Вікторівну: 

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 та превентивним відділом Національної поліції.  

2.2. До виконання робіт з благоустрою приступити після:  

а) отримання дозволу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 
порушення об’єкту благоустрою; 

б) укладання договору пайової участі на утримання об’єкта благоустрою; 

в) укладання з КП «Водопостачальник» договору на вивіз твердих відходів. 

2.3. Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 

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

Міський голова                    А.П.Глущенко 

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



14 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 27.09.2017                                                                                          №                                
Про доцільність розміщення пересувної тимчасової 
споруди для провадження підприємницької  діяльності 
по вул. 23 Серпня, в м. Татарбунари за заявою фізичної 
особи – підприємця Федорової Вікторії Вікторівни 
 
        Відповідно до пунктів 7,17 частини «а» статті 30, пункту 9 частини «а» статті 31 
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», 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 заяву та графічний матеріал фізичної особи - підприємця 
Федорової Вікторії Вікторівни, мешканки  м. Татарбунари, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської  ради 
ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним розміщення фізичною особою - підприємцем Федоровою 
Вікторією Вікторівною, за паспортом прив’язки пересувної тимчасової споруди для 
провадження підприємницької  діяльності з торгівлі, в м. Татарбунари по вулиці 23 
Серпня, з орієнтовною площею благоустрою 0,0030 га, з них під тимчасовою спорудою – 
0,0006 га.  

2.  Зобов’язати Федорову Вікторію Вікторівну: 

2.1. Отримати паспорт прив’язки пересувної 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 та превентивним відділом Національної поліції.  

2.2. До виконання робіт з благоустрою приступити після:  
а) отримання дозволу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

порушення об’єкту благоустрою; 
б) укладання договору пайової участі на утримання об’єкта благоустрою; 
в) укладання з КП «Водопостачальник» договору на вивіз твердих відходів. 
2.3. Укласти договір пайової участі на розвиток інженерно – транспортної та 

соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 
       3.        Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського 
голови   Лєсніченко О.В. 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


