
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 28.03.2018                                                № 42 

Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою в м. 

Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця: Жарана Руслана 

Петровича, Сосни Євгена Володимировича, Сосни Володимира Семеновича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 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»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 06.12.2013 року за № 2073/24605, розглянувши заяву та подані 
документи фізичних осіб – підприємців Жарана Руслана Петровича, Сосни 
Євгена Володимировича, Сосни Володимира Семеновича,  виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Жараном Русланом 
Петровичем договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, 
терміном до 15.06.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки (від 01.02.2018 року № 26) тимчасової споруди-
зупиночного комплексу з торговим кіоском, на площу під тимчасовою 
спорудою торговельного призначення № 95 – 15 кв. м; загальна площа 
благоустрою становить 45 кв. м, з них під забудовою – 24 кв. м, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. Горького 
(згідно паспорту прив’язки). 

2.  Укласти з фізичною особою – підприємцем Сосною Євгеном 
Володимировичем, договір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, 
терміном до 01.01.2021 року, з можливістю пролонгації на термін дії 
паспорту прив’язки групи тимчасових споруд (від 05.05.2017 року № 21), на 
площу під тимчасовою спорудою №3 7 – 19,8 кв. м, загальна площа 
благоустрою становить 27,9 кв. м за адресою: Одеська область, 



Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту 
прив’язки). 

3. Укласти з фізичною особою – підприємцем Сосною 
Володимиром Семеновичем, договір пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою, терміном до 01.01.2021 року, з можливістю пролонгації на 
термін дії паспорту прив’язки групи тимчасових споруд (від 05.05.2017 року 
№ 21), на площу під тимчасовою спорудою № 49 – 6,4 кв. м, загальна площа 
благоустрою становить 8,90 кв. м за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту 
прив’язки). 

 
4. Зобов’язати заявників укласти з комунальним підприємством 

договір на вивезення твердих відходів. 
 

        5. Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка А.П. 
укласти договори пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, 
зазначених у пунктах 1-3 цього рішення. 
          
        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

  Міський голова            А.П. Глущенко 

 


