
 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
 РІШЕННЯ 

 27.12.2017                                    № 188 
 

Про укладання договорів пайової участі в утриманні 
об’єктів благоустрою в м. Татарбунари за заявами 
фізичних осіб – підприємців: Духновської Ганни 
Валеріївни, Михайленко Сергія Івановича, Сєдої 
Раїси Павлівни, Кожухар Надії Олексіївни, 
Мірчевського Миколи Васильовича 
  

     
            Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом 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 заяви та подані документи фізичних осіб – 
підприємців: Духновської Ганни Валеріївни, Михайленко Сергія Івановича, Кожухар 
Надії Олексіївни, Мірчевського Миколи Васильовича, Сєдої Раїси Павлівни,  виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Духновською Ганною 
Валеріївною договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
04.05.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки групи 
тимчасових споруд від 05.05.2017 року №22, на площу під тимчасовою спорудою №19 - 
6,3 кв. м, загальна площа благоустрою становить - 9 кв. м, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Михайленко Сергієм Івановичем 
договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 04.05.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки групи тимчасових споруд від 
05.05.2017 року № 22, на площу під тимчасовою спорудою №10 - 8 кв. м, загальна площа 
благоустрою становить – 11,2 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

3. Укласти з фізичною особою – підприємцем Сєдою Раїсою Павлівною 
договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 04.05.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки групи тимчасових споруд від 
05.05.2017 року № 22, на площу під тимчасовою спорудою №15 – 6,3 кв. м, загальна 
площа благоустрою становить – 9 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

4. Укласти з фізичною особою – підприємцем Кожухар Надією Олексіївною 
договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 01.12.2020 року, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки тимчасової споруди згідно акту 



про прийняття до експлуатації від 20.12.2007 року, зареєстрованого від 04.02.2008 року № 
6, на площу під тимчасовою спорудою № 52 – 15 кв. м, загальна площа благоустрою 
становить – 28 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту прив’язки). 

5. Укласти з фізичною особою – підприємцем Мірчевським Миколою 
Васильовичем договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, терміном до 
17.10.2018 року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки тимчасової 
споруди магазину - зупинки (від 18.10.2013 року), на площу під тимчасовою спорудою № 
58 – 14,4 кв. м (торговий модуль), загальна площа благоустрою становить – 45 кв. м, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. Горького (згідно 
паспорту прив’язки). 

 
6. Зобов’язати заявників: 
6.1.  Отримати дозвіл виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

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

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

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

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

 
 
 
 
Міський голова               А.П. Глущенко 


