
питання порядку денного 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            27.06.2018                                  №  

                               

Про доцільність внесення змін в паспорт 

прив’язки за адресою м. Татарбунари, вул. 

Степова, за заявою фізичної особи – 

підприємця Панчева Олександра 

Костянтиновича 

 

 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею 

29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом 

Мінрегіонбуду 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 Панчева Олександра Костянтиновича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.   Визнати доцільним внесення змін в паспорт прив’язки  групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з торгівлі 

фізичною особою – підприємцем Панчевим Олександром Костянтиновичем 

за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Степова, (згідно 

викопіювання М 1:500), зі збільшенням території благоустрою до 173 кв.м. 

2.  Зобов’язати заявника: 

3.1. Отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, виданий 

відділом містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та 

житлового комунального господарства Татарбунарської 

райдержадміністрації. 

3.2. Погодити технічні умови в Національній поліції, КП 

«Водопостачальник», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Атраком», Татарбунарських 

районних електричних мережах та надати паспорт прив’язки  виконавчому 

комітету Татарбунарської міської ради для укладання договору пайової 

участі в утриманні об’єкту благоустрою. 

3.3. Укласти з комунальним підприємством «Водопостачальник» договір 

на вивіз твердих сортованих відходів. 



4.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченко О.В. 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 
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Про визнання таким, що втратило 

чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 

30.05.2018 року №76, за заявою Лазарєва 

Володимира Владиславовича 

 

     

            Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Лазарєва 

Володимира Владиславовича,  виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

           1.Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 30.05.2018 року №76 «Про доцільність 

проведення благоустрою території прилеглої до будинку за адресою 

м.Татарбунари, вул. Василя Тура, 80-а, за заявою Лазарєва Володимира 

Владиславовича». 

 

2. 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 
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Про укладання договорів пайової участі в 

утриманні об’єктів благоустрою в м. 

Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця Мукієнко Людмили 

Олексіївни  

 

 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 

фізичної особи – підприємця Мукієнко Людмили Олексіївни,  виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Мукієнко Людмилою 

Олексіївною, 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 – 48,4 кв.м, загальна 

площа благоустрою становить 65,0 кв.м, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня (згідно паспорту 

прив’язки). 

 

2.Зобов’язати заявника укласти з комунальним підприємством договір 

на вивезення твердих відходів. 

 

3. 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 


