
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

   28.03.2018                                                 № 38  
 
       Про анулювання дії паспорту прив’язки на розміщення групи тимчасових 

споруд ФОП Вінницького Валерія Валерійовича та про доцільність 

розміщення групи тимчасових споруд за паспортом прив’язки за адресою м. 

Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної особи – підприємця Іванова 

Григорія Федоровича 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України  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 (далі Порядок), розглянувши 
заяву фізичної особи – підприємця Іванова Григорія Федоровича, доповідну 
записку начальника відділу земельних відносин (апарату) виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради Катанова І.В., виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати згоду на анулювання дії паспорту прив’язки  групи 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності фізичною 
особою – підприємцем Вінницьким Валерієм Валерійовичем за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, вул. Степова, на виконання пункту 
2.27 Порядку у зв’язку з не встановленням тимчасових споруд протягом 6 
місяців з дати отримання паспорту прив’язки від 22.04.2015 року № 4. 

 2. Визнати доцільним розміщення за паспортом прив’язки  групи 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з надання 
послуг автомийки самообслуговування легкових автомобілів фізичною 
особою – підприємцем Івановим Григорієм Федоровичем за адресою: 



Одеська область, Татарбунарський район, вул. Степова, (згідно викопіювання 
М 1:500), площею під групою тимчасових споруд – 150 кв. м (5 модулів по 30 
кв. м) та загальною площею благоустрою - 800 кв. м. 

 3. Зобов’язати заявника: 
 3.1. Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 
відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 
житлового комунального господарства Татарбунарської 
райдержадміністрації та надати його на погодження виконавчому комітету 
Татарбунарської міської ради.  

    3.2. Укласти з комунальним підприємством «Водопостачальник» 
договір на вивіз твердих сортованих відходів. 

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

 
    4.  Направити ФОП Вінницькому В.В. витяг з цього рішення. 

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова                                А.П. Глущенко 

 
 


