
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

 29.11.2017                                    № 176 
 

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 та паспорти прив’язки фізичних осіб – підприємців: 
Ганчевої Валентини Дионисівни, Федорової Вікторії Вікторівни, Мукієнко Аксентія 
Федоровича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Ганчевою Валентиною 
Дионисівною договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
12.10.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 13.10. 
2017 року № 35, на площу під групою тимчасових споруд 150 кв. м, загальна площа 
благоустрою становить 308 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари,  вул. Василя Тура (згідно паспорту прив’язки). 

2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Мукієнком Аксентієм 
Федоровичем договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
22.01.2019 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на площу 
благоустрою 28 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари,  вул. Горького (згідно паспорту прив’язки). 

3. Укласти з фізичною особою – підприємцем Федоровою Вікторією 
Вікторівною договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
29.10.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 30.10. 
2017 року № 34, на площу під тимчасовою спорудою 22,05 кв. м, загальну площу 
благоустрою становить 30,54 кв. м, з них за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

 
4. Зобов’язати заявників: 
4.1.  Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

порушення об’єкту благоустрою за формою визначеною Кабінетом Міністрів України; 
4.2.   До виконання робіт по розміщенню тимчасових споруд приступити не пізніше 

6 місяців з дня реєстрації паспорту прив’язки; 
4.3. Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 

дотримання вимог паспорту прив’язки після завершення розміщення тимчасових споруд; 



2 
4.4. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення твердих відходів; 
4.5. Не приступати до експлуатації об’єкта без погодження графіку роботи 

виконавчим комітетом міської ради. 
 
5. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П. Глущенка укласти 

договори пайової участі на утримання об’єктів благоустрою, зазначених у пункті 1 цього 
рішення. 
 

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

 
 

  
 
Міський голова                 А.П. Глущенко 

 

 


