
16 питання  

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 

29.11.2017                                     №  
 

Про укладання договору пайової участі в 
утриманні об’єкту благоустрою в м. 
Татарбунари за заявою фізичної особи – 
підприємця Черкеського Валерія 
Мироновича 
  

     
            Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказом 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 
06.12.2013 року за № 2073/24605, розглянувши заяву та паспорт прив’язки фізичної особи 
– підприємця Черкеського Валерія Мироновича виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Черкеським Валерієм 
Мироновичем договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
19.03.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки групи 
тимчасових споруд від 20.03. 2017 року №11, на площу під тимчасовою спорудою № 29 - 
6,3 кв. м, площа благоустрою становить - 6,7 кв. м, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

 
2. Зобов’язати заявника: 
 
2.1.  Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

порушення об’єкту благоустрою за формою визначеною Кабінетом Міністрів України. 
 
2.2.   Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 

дотримання вимог паспорту прив’язки після завершення робіт з благоустрою. 
 
2.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих відходів. 
 
3. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка укласти договір 

пайової участі на утримання об’єкту благоустрою, зазначеного у пункті 1 цього рішення. 
 

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 

 
 



17 питання   

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
29.11.2017                                                                                          №  

                                
Про надання згоди на збір вихідних даних для розроблення 
проектно - кошторисної документації з реконструкції 
житлового будинку в м.Татарбунари, за заявою 
громадянина Стасьєва Павла Васильовича 
 
            Керуючись пунктом 9 частини «а» статті 31, пунктом 38 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 29, 40 Закону України 
«Про регулювання  містобудівної діяльності», статтею 14 Закону України «Про основи 
містобудування», статтею 10, абзацом 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», розглянувши заяву громадянина Стасьєва Павла 
Васильовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської  ради 

 
 

ВИРІШИВ 
1. Надати згоду громадянину Стасьєву Павлу Васильовичу на збір вихідних 

даних для розроблення проектно - кошторисної документації з реконструкції житлового 
будинку, зі збільшенням геометричних розмірів, на земельній ділянці приватної власності, 
з кадастровим номером 5125010100:02:002:1172, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Кооперативна, будівля 64. 

2. Рекомендувати громадянину Стасьєву Павлу Васильовичу:  

2.1. Отримати містобудівні умови та обмеження для реконструкції житлового 
будинку. 

2.2. Погодити проект реконструкції будівлі житлового будинку у відділі 
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та 
інфраструктури Татарбунарської районної державної адміністрації. 

2.3.  Не приступати до реконструкції будівлі без отримання дозволу, виданого 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській області, на реконструкцію 
об’єкта зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

3. Зобов’язати  громадянина Стасьєва П.В.  надати у виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради проектно-кошторисну документацію та укласти договір 
пайової участі в розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, 
якщо площа житлової забудови дорівнює або більше 300 кв.м. 

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

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 
Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

29.11.2017                                                                                   №  
                                

Про надання згоди на збір вихідних даних для розроблення 
проектно - кошторисної документації з проектування 
реконструкції нежитлової будівлі в м.Татарбунари, за 
заявою фізичної особи – підприємця Будяченка Олексія 
Євгеновича 
 
            Керуючись пунктом 9 частини «а» статті 31, пунктом 38 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 29, 40 Закону України 
«Про регулювання  містобудівної діяльності», статтею 14 Закону України «Про основи 
містобудування», статтею 10, абзацом 5 підпункту 2 пункту 4  статті 36 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», розглянувши містобудівний розрахунок та заяву 
фізичної особи – підприємця Будяченка Олексія Євгеновича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської  ради 

 
 

ВИРІШИВ 
1. Надати згоду фізичній особі – підприємцю Будяченку Олексію Євгеновичу 

на збір вихідних даних для розроблення проектно - кошторисної документації з 
проектування реконструкції нежитлової будівлі під ковбасний цех з санітарно-забійним 
пунктом, зі збільшенням геометричних розмірів, на земельній ділянці приватної власності, 
з кадастровим номером 5125010100:02:001:0210, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Князева, будівля 65. 

2. Рекомендувати фізичній особі – підприємцю Будяченку Олексію 
Євгеновичу:  

2.1. Отримати містобудівні умови та обмеження для реконструкції нежитлової 
будівлі. 

2.2. Погодити проект реконструкції нежитлової будівлі у відділі містобудування, 
архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури 
Татарбунарської районної державної адміністрації та в управлінні Держпродслужби 
України Татарбунарського району Одеської області. 

2.3.  Не приступати до реконструкції нежитлової будівлі без отримання дозволу, 
виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській області, на 
реконструкцію об’єкта зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

3. Зобов’язати  фізичну особу – підприємця Будяченка Олексія Євгеновича 
надати у виконавчий комітет Татарбунарської міської ради проектно-кошторисну 
документацію та укласти договір пайової участі в розвиток соціальної та інженерно-
транспортної  інфраструктури міста.  

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

Міський голова                      А.П.Глущенко 
Проект підготовлений відділом земельних відносин 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 


