
       14 питання 

 

 
 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
30.05.2018                                                         №_________ 

 

Про видачу дублікату ордера на вселення в квартиру № 6 в житловому 

будинку № 15 по вулиці Робоча за заявою Остапюка Артема Вадимовича  

 

         Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 58 Житлового Кодексу 

Української РСР, пунктами 3 «Положення про порядок надання службових 

житлових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», 

враховуючи рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 

08.10.2014 року № 77 «Про видачу ордеру на вселення в квартиру № 6 

розташовану в м. Татарбунари по вул. Робоча буд. № 15 за заявою Остапюка 

Вадима Едуардовича», розглянувши протокол засідань громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради  

від 24 квітня 2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

В И Р І Ш И В :  

 

         1. Видати дублікат ордеру на вселення в квартиру № 6, житлового 

будинку № 15 по вулиці Робоча, гр. Остапюку  Артему Вадимовичу. 

 

         2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою в місті Татарбунари видати дублікат ордеру на вселення в 

квартиру № 6, житлового будинку № 15 по вулиці Робоча та укласти договір 

найму комунального житла. 

 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 
 

Міський голова                                                                             А.П.Глущенко  
 

                                                           

                                               Проект рішення    підготовлено головним        

                                        спеціалістом – юристом виконавчого    

                              комітету(апарату) міської ради   



15 питання                                                                                
 
 

 
 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
  

  30.05.2018                                       №  
  

Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою в 

м. Татарбунари за заявою фізичних осіб – підприємців Калін Альбіни 

Мирболатівни та Лєсніченко Наталії Вадимівни  

     

            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 заяву та подані документи фізичних осіб – 

підприємців Калін Альбіни Мирболатівни та Лєсніченко Наталії Вадимівни,  

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

  

ВИРІШИВ: 

  

 1. Укласти з фізичними особами – підприємцями Калін Альбіною 

Мирболатівною та Лєсніченко Наталією Вадимівною, договір пайової участі 

в утриманні об’єкта благоустрою, на термін дії паспорту прив’язки групи 

тимчасових споруд, з можливістю пролонгації, на площу під тимчасовими 

спорудами – 48 кв.м, загальна площа благоустрою становить 55,0 кв.м, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. 

Центральна (згідно паспорту прив’язки). 
  

2. Вважати доцільним подовження паспорту прив’язки групи 

тимчасових споруд на новий термін. 
  

3. Зобов’язати заявника укласти з комунальним підприємством договір 

на вивезення твердих відходів. 
  



4. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка 

укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, зазначеного 

у пункті 1 цього рішення. 
  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В.  
 

  

  Міський голова        А.П. Глущенко 

  

Проект підготовлений відділом земельних 

відносин виконавчого комітету (апарату) міської 

ради 

  

  

  

  

 


