
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
28.03.2018                                                 № 40  

Про внесення змін до паспорту прив’язки групи тимчасових споруд за 

адресою м. Татарбунари, вул. Горького, за заявами фізичних осіб – 

підприємців Сорочан Лариси Олесандрівни та Рожкова Євгенія Євгенійовича 

 

 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), 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»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 
року за № 2073/24605,  розглянувши заяви фізичних осіб – підприємців 
Сорочан Лариси Олесандрівни та Рожкова Євгенія Євгенійовича, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.   Погодити внесення змін у паспорт прив’язки від 05.05.2017 року № 
22, на загальну площу  19,2 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 16 – 
11,0 кв. м,  за адресою: м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня, у частині що 
стосується фізичної особи – підприємця Сорочан Лариси Олександрівни,  а 
саме: замість слів: «фізична особа – підприємець Сорочан Лариса 
Олександрівна», зазначити слова: «фізична особа – підприємець Рожков 
Євгеній Євгенійович», по тексту у відповідному відмінку та залучити до 
паспорту прив’язки документи з реквізитами нового власника тимчасової 
споруди. 

2. Зобов’язати Рожкова Є.Є.: 



2.1. Отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди зі змінами, виданий 
відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 
житлового комунального господарства Татарбунарської 
райдержадміністрації та надати його на погодження виконавчому комітету 
Татарбунарської міської ради.  

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

2.3. Укласти з виконавчим комітетом договір пайової участі на 
благоустрій м. Татарбунари. 

3.4. Укласти з виконавчим комітетом договір пайової участі на розвиток 
інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури м. Татарбунари. 
       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

 


