
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

 
 

 

Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного 
кодексу України, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 08.12.2017 

року     № 504-VIІ «Про  міський   бюджет на 2018 рік»: 

 1.1. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік» 

відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 3 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари 

на 2018 рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно до додатку 3 

до цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 5 «»Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2018 році» відповідно до додатку 4 до 

цього рішення (додається); 

 1.5. до додатку 6 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними 

установами міського бюджету на 2018 рік» відповідно додатку 5 цього 

рішення (додається). 

 

 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста  

 на лікування:  

Савченко Ганні Миколаївні – 2000 грн. 

Савченко Марині Іванівні – 2000 грн. 

 для вирішення соціально-побутових питань: 

Горбатюк  Валентині Іванівні      - 3000 грн. 

Гроздєвій Вірі Терентіївні – 1500 грн. 

 

 3. З нагоди Дня дошкілля преміювати директорів комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської 

міської ради Сурду Ж.І. та  комунального закладу «Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 1 «Незабудка» компенсуючого типу Татарбунарської 

міської ради Лавриненко Л.В. у розмірі 10 відсотків до посадового окладу в 

межах затвердженого фонду оплати праці. 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 



 Рекомендувати директорам вищезазначених закладів преміювати з 

нагоди Дня дошкілля працівників у розмірі 10 відсотків до посадового окладу 

в межах затвердженного фонду оплати праці. 

 4. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  3  рішення  міської  

ради  від  08.12.2017 № 505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування 

міських програм «Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та 

невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. 

Татарбунари»,  «Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», «Розвитку  

футболу   м. Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме: 

                                           Обсяги 

фінансування  заходів   міської   програми  «Оздоровлення дітей м. 

                Татарбунари»    на 2018 рік 

     Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

фінансування  

(грн.) 

Оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, обдарованих дітей,  

дітей з малозабезпечених,  

неповних та  багатодітних  сімей, дітей,  батьки  яких є  

учасниками АТО чи мобілізовані, дітей,   постраждалих 

від   Чорнобильської  катастрофи,  дітей, які є  членами  

шахово-шашкового  клубу  та   членами   міських    команд  

з футболу 

 - 5780,00  

5. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  1   рішення  міської  

ради  від  08.12.2017 № 505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування 

міських програм «Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та 

невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. 

Татарбунари»,  «Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», «Розвитку  

футболу   м. Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме: 

Обсяги фінансування  заходів   міської   програми  «Милосердя в дії» 

на 2018 рік 

           Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

Фінансування  

(грн.) 

Придбання подарунків  під час проведення   

в місті  святкових  заходів,  відзначення пам’ятних  

дат 

     -20 000,00 

Послуги з обслуговування   святкового столу  

під час проведення  в місті святкових заходів 

- 8 000,00 

Всього  - 28 000,00 

6. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  4   рішення  міської  

ради  від  08.12.2017 № 505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування 

міських програм «Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та 

невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. 

Татарбунари»,  «Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», «Розвитку  

футболу   м. Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме: 

Обсяги фінансування  заходів   міської   програми  «Діти  м. 

Татарбунари» 



на 2018 рік 

           Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

Фінансування  

(грн.) 

Придбання    спортивного    інвентаря  та  матеріалів  

для учбового та трудового процесу   для   

пришкільних майданчиків, Будинку дитячої творчості,   

комунальних дошкільних закладів,  недільної школи   

релігійної громади  Свято-Успенської церкви. 

    -7854,00 

Національно -патріотичне виховання  дітей   м. 

Татарбунари 

- 5 000,00 

Всього - 12 854,00 

 7. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  2   рішення  міської  

ради  від  08.12.2017 № 506- VII  «VII  «Про затвердження  міської програми 

культурно-масових та мистецьких  заходів на 2018  рік, а саме:             

                     Обсяги  фінансування  заходів   міської  програми   

              «Культурно-масових  та мистецьких  заходів» на  2018  рік 

   Напрямки  забезпечення  розвитку 

                  програми 

Обсяги  

Фінансування  

(грн.) 

Проведення   культурно-масових  та мистецьких 

заходів   м. Татарбунари 

     + 125 772,00 

8. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  5   рішення  міської  

ради  від  08.12.2017 № 505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування 

міських програм «Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та 

невідомих громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. 

Татарбунари»,  «Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», «Розвитку  

футболу   м. Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме: 

Обсяги фінансування  заходів   міської   програми  «Розвиток футболу 

м. Татарбунари»      на 2018 рік 

           Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

фінансування  

(грн.) 

Придбання  предметів,  матеріалів та  паливно- 

мастильних матеріалів  на  утримання стадіону 

+ 16 000,00 

Придбання  спортивної форми та  інвентарю  +10 000,00 

Утримання  стадіону (електроенергія) + 8 000,00 

Всього + 34 000,00 

 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

         

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 703 - VII 

 



 

     

      

Додаток № 1 

до  рішення  міської ради від 05.10.2018  № 703-

VІІ 

РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2018 рік 

Код 

ТПКВКМБ/ТКВК

БМС 

Код 

КФ

К 

Найменування 
головного 

розпорядника, 

відповідального 

виконавця, 

бюджетної 

програми або 

напряму видатків 

згідно з типовою 

відомчою/ТПКВ

КМБ / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разо

м 
Всьо

го 

видатки 

споживан

ня 

з них 

видатк

и 

розвит

ку 

Всього 

видатки 

споживан

ня 

з них 

видатк

и 

розвит

ку 

з них з них        

капітал

ьні 
видатки 

за 

рахунок 

кош-тів, 

що пере-

даються 

із 

загально

го фонду 

до 

бюдже

ту 
розвитк

у 

опла

та 

праці 

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергоно

сії 

опла

та 

праці 

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергоно

сії 

бюджет 

розвитк

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100   
Державне 

управління 

-

2600

0 

-26000   -47000                

-

2600

0 

0150   

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 
районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської рад 

-

2600
0 

-26000   -47000                
-

2600

0 

1000   Освіта 8041 80414                    8041



4 4 

1010   

Надання 

дошкільної 

освіти 

8041

4 
80414                    

8041

4 

    у тому числі                          

    
я/садок 

"Незабудка" 

1000

0 
10000                    

1000

0 

    
я/садок 

"Колосок" 

7041

4 
70414                    

7041

4 

3000   

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

-

4663

4 

-46634                    

-

4663

4 

3140   

Оздоровлення 

та відпочинок 

дітей (крім 

заходів з 

оздоровлення 

дітей, що 

здійснюються за 

рахунок коштів 

на оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

-5780 -5780                    -5780 

3242   

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення  

-

4085

4 
-40854                    

-

4085

4 

    у тому числі                          

    

Програма 

"Милосердя в 

дії" 

-

2800

0 

-28000                    
-

2800

0 

    
Програма "Діти 

Татарбунар" 

-

1285

4 

-12854                    
-

1285

4 

4000   
Культура i 

мистецтво 

1257

72 
125772                    

1257

72 

4081   
Забезпечення 
діяльності інших 

1257
72 

125772                    
1257

72 



закладів в галузі 

культури і 

мистецтва 

5000   
Фiзична 

культура i спорт 

3400

0 
34000   8000                

3400

0 

5062   

Підтримка 

спорту вищих 

досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 
фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 

3400

0 
34000   8000                

3400

0 

6000   

Житлово-

комунальне 

господарство 

-

9190

5 

-91905                    

-

9190

5 

6013   

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

2009

5 
20095                    

2009

5 

    

у т. ч. КП 

"Водопостачальн

ик" 

2009

5 
20095                    

2009

5 

6030   

Організація 
благоустрою 

населених 

пунктів 

-

1120

00 

-112000                    
-

1120

00 

7000   
Економічна 

діяльність 

8719

95 
871995       -947642       -947642 -947642 -947642 

-

7564

7 

7363   

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-
економічного 

розвитку 

окремих 

територій 

          -40000      -40 000 -40 000 -40 000 
-

4000

0 

    в т. ч. КП           -40000      -40 000 -40 000 -40 000 -



"Бесарабія"  4000

0 

7650   

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної 

ділянки чи 

правана неї  

          -5000      -5 000 -5 000 -5 000 -5000 

7680   

Членські внески 

до асоціацій 
органів 

місцевого 

самоврядування 

-598 -598                    -598 

7461   

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури 

за рахунок 

коштів місцевого 

бюджету 

8725

93 
872593       -902642       -902642 -902642 -902642 

-

3004

9 

    в т ч. виконком 
-407 

-407,00       

-

93660,0
0 

      

-

93660,0
0 

-

93660,0
0 

  
-

9406

7 

    

в т. ч. КП 

"Бесарабія" 

8730

00 
873000,00       

-

808982,

00       

-

808982,

00 

-

808982,

00 

-

902642,0

0 

6401

8 

    

ВСЬОГО 

ВИДАТКІВ 

9476

42 
947642   -39000   -947642       -947642 -947642 -947642   

  Міський голова            А.П.Глущенко    

Виконавець 

     Лютикова 

Л.С.              

                    

 

 

 

 

 

 



   

Додаток № 2 

до  рішення  міської ради від 05.10.2018  

№ 703-VІІ 

Джерела фінансування бюджету міста  Татарбунари на 2018 рік  

       грн.  

Код Назва 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
Разом 

в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування 947642,00 -947642,00 -947642,00   

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 947642,00 -947642,00 -947642,00   

208100 На початок періоду         

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

спеціального фонду 
947642,00 -947642,00 -947642,00   

205100 На початок періоду         

  Всього за типом кредитора 947642,00 -947642,00 -947642,00   

600000 Фінансування за активними операціями 947642,00 -947642,00 -947642,00   

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 947642,00 -947642,00 -947642,00   

602100 На початок періоду         

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

спеціального фонду 
947642,00 -947642,00 -947642,00   

  Всього за типом боргового забов'язання  947642,00 -947642,00 -947642,00   

            

 Міський голова   А.П.Глущенко 

Виконавець:      Вівіч Т.І.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Додаток № 3 

до  рішення  міської ради від 05.10.2018  
№ 703 -VІІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 

розвитку 

          грн. 

Код 

ФКВКБ 

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 

згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації тощо 

Загальний 

обсяг 

фінансуванн

я 

будівництва  

Відсоток 

завершеност

і  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки  

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництв

а об’єктів 

на майбутні 

роки  

Разом 

видатків 

на 

поточни

й рік  

1 2 3 4 5 6 7 

7000 Економічна діяльність         -947642 

7363 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій         -40000 

7363/3210   

Співфінансування по будівництву водонапірної 
насосної станції за адресою вул. Степова, буд. № 

6 м. Татарбунари, Одеської області (КП 

"Бесарабія")        -40000 

7650 

Проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки чи правана 

неї          -5000 

7650/2281   Проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї       -5000 



7461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету         -902642 

7461/3210   
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вулиці Першотравневій в м. Татарбунари  

Одеської  області (КП "Бесарабія")       -2642 

7461/3210   Капітальний ремонт частини дороги (спуску) по 

вул. Київська,2 (КП "Бесарабія")       -900000 

7461/3132   
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вулиці Кооперативній в м. Татарбунари  

Одеської  області        -93660 

7461/3210   
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вулиці Кооперативній в м. Татарбунари  

Одеської  області  (КП "Бесарабія")       93660 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         -947642 

 Міський голова   А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Додаток № 4 

до  рішення  міської ради від 05.10.2018  № 

703-VІІ 

       

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

         грн.  

КФК 

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Найменування місцевої 

(регіональної) програми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди 
 

             

3140 

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення 

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

Програма "Оздоровлення дітей м. 

Татарбунари" 
-5780   -5780 

 

3242 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення  
  -40854   -40854 

 

    Програма "Милосердя в дії" -28000   -28000  

    Місцева програма "Діти Татарбунар" -12854   -12854  

4081 

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Міська програма культурно-масових та 

мистецьких заходів" 125772   
125772 

 

5062 

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 

Програма "Розвиток футболу в м. 

Татарбунари" 34000   
34000 

 

  ВСЬОГО  ВИДАТКІВ   113138   113138  

       

 Міський голова     А.П.Глущенко  
Виконавець:      Вівіч Т.І.       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
             

      

Додаток № 5 

до  рішення  міської ради від 05.10.2018  № 703-VІІ 

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2018 рік 

             

№ 

Код 
ТПКВ

КМБ/Т

КВКБ

МС 

Код 

КФК 
Найменування бюджетних установ  

Електроенергія Тверде паливо Природній газ Водопостачання Всього 

кВт /год грн. тонн грн. м. куб грн. м.куб грн. грн. 

1   2 3 4 5 6 7     8 9 10 

1 0150 

  

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад 

    4,5 -47000         -47000 

2 5062 

  

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

    1,0 8000         8000 

      Разом       -39000         -39000 

             

   Міський голова          А.П.Глущенко 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши Положення про сектор з питань бюджету та інвестицій 
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Татарбунарської  міської 
ради, керуючись статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Положення про відділ бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням 
сесії міської ради від 22.02.2018 року № 51-VII «Про затвердження Положення 
про відділ бухгалтерського обліку Татарбунарської міської ради» 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про сектор з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради,  що додається. 

2. Начальнику відділу, головному бухгалтеру   відділу  бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради   

організувати  роботу відповідно даного Положення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 704 - VII 

Про затвердження Положення про сектор 

з питань бюджету та інвестицій відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату ) Татарбунарської 

міської ради 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням міської ради 

від 05 жовтня 2018 року 

        № 704-VІІ 

  
Положення 

про сектор з питань бюджету та інвестицій  

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
1. Загальні положення. 

1.1.Сектор з питань бюджету та інвестицій відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради (далі – 

сектор) входить до структури відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, не має статусу юридичної 

особи, є підзвітним та підконтрольним відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради.  

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним 

Кодексом, законами України, актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями 

міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим 

Положенням. 
2. Керівництво сектору 

 2.1. Сектор очолює завідувач сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради , який призначається на посаду та звільняється з неї  

розпорядженням міського голови відповідно Закону України «Про службу в 

органах міцевого самоврядування» з дотриманням вимог Кодексу законів про 

працю України та інших нормативно-правових актів. Кваліфікаційні вимоги: 

повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бмагістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі 

в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах 

не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим 

органом основних завдань і функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах 

в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у галузі 

знань – «Державне управління»  

2.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується начальнику 

відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради. 

 

3.Основними завданнями сектору є: 

 3.1.Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території 

Татарбунарської міської ради; 



 3.2. Складання розрахунків до проекту місцевого бюджету 

Татарбунарської міської ради (далі – міського бюджету) і подання його на 

розгляд міської ради; 

 3.3. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і 

бюджетного планування та фінансування витрат; 

 3.4. Здійснення контролю за дотриманням бюджетними установами та 

підприємствами комунальної власності законодавства щодо використання ними 

бюджетних коштів; 

 3.5. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського 

бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань 

виконання бюджету. 
 

4.Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 
 4.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 

інструкції з підготовки бюджетних запитів; 

 4.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів 

головними розпорядниками бюджетних коштів; 

 4.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту 

міського бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним 

розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, 

пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних 

коштів; 

 4.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій 

проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міської ради; 

 4.5. Бере участь у розроблені балансу фінансових ресурсів міста, аналізує 

соціально- економічні показники розвитку міста та враховує їх під час 

складання міського бюджету; 

 4.6. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського 

бюджету; готує пропозиції щодо коштів для виконання спільних проектів та 

надає їх на розгляд виконавчого комітету та міської ради; 

 4.7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису 

міського бюджету встановленим бюджетним призначенням; 

 4.8. Здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами 

прогнозування та 

проводить аналіз доходів міського бюджету; 

 4.9. Організовує виконання міського бюджету, вживає заходів до 

ефективного витрачання бюджетних коштів; 

 4.10. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує 

фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому 

порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних 

бюджетних призначень; 

 4.11. Здійснює в установленому порядку організацію та управління 

виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність 

учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету та 

здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 



 4.12. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету; 

 4.13. Розглядає баланси, звіти про виконання міського бюджету та інші 

фінансові звіти; 

 4.14. Інформує виконавчий комітет міської ради про стан виконання 

міського бюджету за кожний звітний період та подає на розгляд міської ради 

річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету; 

 4.15. Проводить аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, 

готує пропозиції про доцільність запровадження на території міської ради 

місцевих податків і зборів, а також надання пільг; 

 4.16. Готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових 

ресурсів; 

 4.17. Здійснює фінансування заходів програм та інших заходів, 

передбачених законодавством; 

 4.18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та 

планів використання коштів установами і організаціями, що фінансуються з 

міського бюджету; 

 4.19. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, 

підприємств, установ та організацій; 

 4.20. Готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи 

недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету для 

прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету; 

 4.21. Погоджує подання органів, що контролюють справляння 

надходжень бюджету, про повернення коштів, помилково або надміру 

зарахованих до бюджету; 

 4.22. Готує проект програми економічного і соціального розвитку м. 

Татарбунари та готує висновок щодо можливості її фінансування за рахунок 

міського бюджету; 

 4.23. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 

завдань. 

 4.24. Здійснює організаційну та аналітичну роботу у сфері залучення 

внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах територіальної громади міста; 

 4.25. Сприяє налагодженню зв’язків міської ради в галузі інвестиційної 

діяльності, здійснює цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними 

інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування; 

 4.26. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, 

організаціями, податковою інспекцією, територіальним органом Державної 

фінансової інспекції та управлінням Державної казначейської служби України. 

5. Сектор має право: 

 5.1. У встановленому порядку одержувати від інших структурних 

підрозділів міської ради, державних  органів, підприємств, установ, організацій 

всіх форм власності  інформацію,  документи  та  інші    матеріали,  необхідні  

для  складання  проекту міського бюджету та аналізу його виконання; 



 5.2. У встановленому порядку та в межах своєї компетенції застосовувати 

заходи впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного 

законодавства; 

 5.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, 

підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх 

керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про погодження актів на списання 

багатоквартирних будинків з 

балансу Управління майном 

комунальної власності  та 

забезпечення благоустрою 

Татарбунарської міської ради та 

надання дозволу на списання 

квартир 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 42, 59 Закону України « Про місцеве  

самоврядування в Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» від 

20.04.2016р. № 301, та розглянувши звернення Управління майном комунальної 

власності та забезпечення благоустрою Татарбунарської міської ради, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити акти списання багатоквартирних будинків з балансу 

Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою 

Татарбунарської міської ради (додаток 1). 

2. Надати дозвіл на списання квартир з балансу Управління майном 

комунальної власності та забезпечення благоустрою Татарбунарської міської 

ради згідно переліку, що додається (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну 

депутатську комісію з бюджетних питань та фінансів. 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 705 - VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про приватизацію квартири № 4 

розташованої в м. Татарбунари  

по вул. І.Кожедуба, 32 

за заявою Бондаря Михайла Володимировича 

 

 

     Відповідно ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись ст. 8 Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду», наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 «Про 

затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян», враховуючи  протокол № 8 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради від   01.10. 2018 року, розглянувши та 

обговоривши заяву Бондара Михайла Володимировича, мешканця міста, 

Татарбунарська міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Заяву наймачів Бондара Михайла Володимировича, Бондар Лариси 

Семенівни, Бондар Надії Михайлівні, Бондар Миколи Михайловича, Бондар 

Михайла Михайловича, Бондара Владислава Михайловича щодо приватизації 

квартири № 4, в якій Вони мешкають, що знаходиться за адресою  м. 

Татарбунари вул. Івана Кожедуба, 32 задовольнити. 

 

2.  Передати квартиру № 4, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари 

вул. Івана Кожедуба, 32, загальною площею 77,8 кв. м., житловою площею 49,8 

кв.м. в приватну спільну часткову власність Бондара Михайла 

Володимировича, Бондар Лариси Семенівни, Бондар Надії Михайлівні, Бондара 

Миколи Михайловича, Бондара Михайла Михайловича, Бондара Владислава 

Михайловича в рівних долях по 1/6 кожному .  

 

3.  Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 

№ 4, що приватизується в м. Татарбунари по вул. Івана Кожедуба, 32 

(додається). 

 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, 

вирішення питання об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 706 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Борогана Андрія Івановича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Борогана 

Андрія Івановича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки у 

власність гр. Борогану Андрію Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

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

будинок 66/1. Площа земельної ділянки 0,0996 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0260. 

 

2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Борогану Андрію 

Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 66/1, 

площею земельної ділянки 0,0996 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0260. 

 

3.Зобов`язати гр. Борогана Андрія Івановича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 707 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Домнар Марини Василівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Домнар 

Марини Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки у 

власність гр. Домнар Марині Василівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

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

Сонячна, будинок 15. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1260. 

 

2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Домнар Марині 

Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Сонячна, будинок 15, площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1260. 

 

3.Зобов`язати гр. Домнар Марину Василівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 



рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 708 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Алєксєєнко Анжели Вікторівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Алєксєєнко 

Анжели Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки у 

власність гр. Алєксєєнко Анжелі Вікторівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 50 

років Перемоги, будинок 9. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:005:1262. 

 

2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Алєксєєнко 

Анжелі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 50 років Перемоги, 

будинок 9, площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1262. 

 

3.Зобов`язати гр. Алєксєєнко Анжелу Вікторівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 709 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду та у власність 

за клопотанням Чобану Анатолія Федотовича, Гросул 

Любові Володимирівни, Гладченка Павла 

Арсентійовича, Градинар Ірини Валеріївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», Законом України «Про оренду землі», розглянувши 

клопотання та надані документи Чобану Анатолія Федотовича,  Гросул Любові 

Володимирівни, Гладченка Павла Арсентійовича, Градинар Ірини Валеріївни 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки в 

короткострокову оренду строком на 3 (три) роки гр. Чобану Анатолію 

Федотовичу для експлуатації та обслуговування нежитлової  будівлі, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 24-в. Площа земельної ділянки 0,0518 га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0313. 

 

2.  Надати земельну ділянку в короткострокову оренду строком на 3 (три) 

роки гр. Чобану Анатолію Федотовичу,  з цільовим призначенням В.03.07, для 

будівництва та обслуговування  будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 24-в, площею 

земельної ділянки 0,0518 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0313. 

 

3.Зобов`язати гр. Чобану Анатолія Федотовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49(сорок дев’ять) років гр. Гросул Любові Володимирівні 

для будівництва індивідуального гаража, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького,2, гараж №2. Площа 

земельної ділянки - 0,0026 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0316. 

               

        5.Надати земельну ділянку в оренду строком на 49(сорок дев’ять) років гр. 

Гросул Любові Володимирівні для будівництва індивідуального гаража, за 

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

Горького,2, гараж №2, площею - 0,0026 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0316. 

  

  6. Зобов`язати Гросул Любов Володимирівну: 

 6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

 6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

 6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

         

          7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гладченку Павлу Арсентійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

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

Папаніна, будинок 77-а. Площа земельної ділянки - 0,1000 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:001:0261. 

        

        8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гладченку Павлу Арсентійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, 

будинок 77-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0261. 

  

 9. Зобов`язати Гладченка Павла Арсентійовича: 

 9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної у власність 

гр. Градинар Ірині Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 

будинок 72-а. Площа земельної ділянки 0,0760 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1246. 



 

11. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Градинар Ірині Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 

будинок 72-а, площею - 0,0760 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1246. 

 

12. Зобов`язати гр. Градинар Ірину Валеріївну: 

12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

12.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

13. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 710 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність та в оренду за 

клопотанням Адирової Ганни Степанівни, Чакір 

Галини Олександрівни, Максимчука Івана 

Никифоровича, Молоквас Галини Леонідівни, 

Докової Тетяни Степанівни, Лисої Надії Василівни, 

Савчук Ольги Іванівни, Пушкова Олександра 

Костянтиновича, Михайленка Івана Петровича, 

Горошко Наталі Іванівни, Чалого Сергія Семеновича, 

Власюка Павла Івановича, Долакова Віталія 

Григоровича, Борисова Сергія Андрійовича, Сєдого 

Анатолія Григоровича 

 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та технічну 

документацію Адирової Ганни Степанівни,  Чакір Галини Олександрівни, 

Максимчука Івана Никифоровича, Молоквас Галини Леонідівни, Докової 

Тетяни Степанівни, Лисої Надії Василівни, Савчук Ольги Іванівни, Пушкова 

Олександра Костянтиновича, Михайленка Івана Петровича, Горошко Наталі 

Іванівни, Чалого Сергія Семеновича, Власюка Павла Івановича, Долакова 

Віталія Григоровича, Борисова Сергія Андрійовича, Сєдого Анатолія 

Григоровича Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Адировій 

Ганні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 



область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 32. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1240. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно спільну сумісну власність гр. 

Адировій Ганні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, 

будинок 32, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1240. 

 

3.Зобов`язати Адирову Ганну Степанівну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Чакір Галині 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 76. 

Площа земельної ділянки - 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1257. 

 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чакір 

Галині Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 76, 

площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1257. 

  

 6. Зобов`язати Чакір Галину Олександрівну: 

 6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 6.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

 6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Максимчуку 

Івану Нікіфоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лиманська, будинок 8. 

Площа земельної ділянки - 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1270. 

 



8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Максимчуку Івану Нікіфоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лиманська, 

будинок 8, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1270. 

  

9. Зобов`язати гр. Максимчука Івана Нікіфоровича: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянці 

Сполучених Штатів Америки Молоквас Галині Леонідівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 46. Площа земельної ділянки 0,0838 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:004:0318. 

 

11.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 49(сорок дев’ять) років 

громадянці Сполучених Штатів Америки Молоквас Галині Леонідівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 46, площею - 0,0838 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0318. 

 

12. Зобов`язати гр. Молоквас Галину Леонідівну: 

12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

12.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Доковій 

Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 

22. Площа земельної ділянки 0,0950 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1268. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Доковій Тетяні 

Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 



область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 

22, площею - 0,0950 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1268. 

  

 

15. Зобов`язати Докову Тетяну Степанівну: 

 15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Доковій 

Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 

11. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1269. 

 

17.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Доковій 

Тетяні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 

11, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1269. 

  

18. Зобов`язати Докову Тетяну Степанівну: 

18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

18.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

18.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Лисій Надії 

Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Татарбунарського повстання, 

будинок 36. Площа земельної ділянки 0,0996 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1249. 

 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Лисій 

Надії Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. вул. Татарбунарського 

повстання, будинок 36, площею - 0,0996 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1249. 



  

21. Зобов`язати Лису Надію Василівну: 

21.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

21.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

21.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Савчук Ользі 

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 25. 

Площа земельної ділянки-  0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1266. 

 

23.  Надати  земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Савчук 

Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 

25, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1266. 

 

 

24. Зобов`язати гр. Савчук Ольгу Іванівну: 

24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

24.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

24.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

25.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Пушкову 

Олександру Костянтиновичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 

будинок 107-а. Площа земельної ділянки -  0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1258. 

 

26.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Пушкову Олександру Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

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

Клюшнікова, будинок 107-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1258. 

 

27.    Зобов`язати гр. Пушкова Олександра Костянтиновича: 



27.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

27.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

27.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

28.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Михайленку 

Івану Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Татарбунарського 

повстання, будинок 11. Площа земельної ділянки -  0,0679 га, кадастровий 

номер 5125010100:02:003:1248. 

 

29. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Михайленку Івану Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

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

Татарбунарського повстання, будинок 11, площею - 0,0679 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1248. 

 

30.  Зобов`язати гр. Михайленка Івана Петровича: 

30.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

30.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

30.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

31.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Горошко 

Наталі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 7. 

Площа земельної ділянки -  0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1271. 

 

32. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Горошко Наталі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 7, 

площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1271. 

 

33. Зобов`язати гр. Горошко Наталю Іванівну: 

33.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

33.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       33.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 



  

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чалому 

Сергію Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 46. 

Площа земельної ділянки -  0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1260. 

 

35.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чалому Сергію Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, 

будинок 46, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1260. 

 

36. Зобов`язати гр. Чалого Сергія Семеновича: 

36.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

36.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       36.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Власюку 

Павлу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 6. 

Площа земельної ділянки -  0,0647 га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0317. 

 

 

38. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Власюку Павлу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, 

будинок 6, площею - 0,0647 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0317. 

 

39. Зобов`язати гр. Власюка Павла Івановича: 

39.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

39.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       39.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

40. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Долакову 



Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 24. 

Площа земельної ділянки -  0,0777 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1259. 

 

41. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Долакову Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, 

будинок 24, площею - 0,0777 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1259. 

 

42. Зобов`язати гр. Долакова Віталія Григоровича: 

42.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

42.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       42.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Борисову 

Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 

75. Площа земельної ділянки -  0,0787 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1252. 

 

44. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Борисову Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, 

будинок 75, площею - 0,0787 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1252. 

 

45. Зобов`язати гр. Борисова Сергія Андрійовича: 

45.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

45.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       45.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сєдому 

Анатолію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 62. 



Площа земельної ділянки -  0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1251. 

 

47.   Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Сєдому Анатолію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, 

будинок 62, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1251. 

 

48. Зобов`язати гр. Сєдого Анатолія Григоровича: 

48.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

48.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

48.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

49. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

50. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 711 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Кириленко Катерини Іванівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та технічну документацію Кириленко Катерини 

Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кириленко 

Катерині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 

48. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1265. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кириленко Катерині Іванівна для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 

будинок 48, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1265. 

 

3. Зобов`язати Кириленко Катерину Іванівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

          

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 712 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Бєлошитського Петра Леонідовича 

 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та технічну документацію Бєлошитського Петра 

Леонідовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. 

Бєлошитському Петру Леонідовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

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

Космонавтів, будинок 8. Площа земельної ділянки 0,0699 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1230. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бєлошитському Петру Леонідовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

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

Космонавтів, будинок 8, площею - 0,0699 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1230. 

 

3.Зобов`язати Бєлошитського Петра Леонідовича: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 713 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Селезньової Вікторії Павлівни 

 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та технічну документацію Селезньової Вікторії 

Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Селезньовій 

Вікторії Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Черненко Григорія, 

будинок 20. Площа земельної ділянки 0,0940 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1256. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Селезньовій Вікторії Павлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Черненко 

Григорія, будинок 20, площею - 0,0940 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1256. 

 

3.Зобов`язати Селезньову Вікторію Павлівну: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 714 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність за клопотанням Котович Світлани 

Григорівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Котович 

Світлани Григорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Котович Світлані Григорівні із земель 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 

0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 30.  
 

2.  Зобов`язати гр.  Котович Світлану Григорівну надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  
 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 715 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність за клопотанням Селівестру Романа 

Олександровича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Селівестру 

Романа Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Селівестру Роману Олександровичу із земель 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 

0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 31.  
 

2.  Зобов`язати гр. Селівестру Романа Олександровича  надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  
 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 716 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

 

Про затвердження  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 

цільове призначення якої змінюється за клопотанням 

Время Меланії Петрівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статтею 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та надані документи Время Меланії Петрівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки 

комунальної власності цільове призначення якої змінюється гр. Время Меланії 

Петрівні для будівництва і обслуговування будівель іншої громадської 

забудови, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 1 - б. Площа земельної ділянки 0,0714 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:004:0254. 

 

2.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 25 (двадцять п’ять) 

років гр. Время Меланії Петрівні для будівництва і обслуговування будівель 

іншої громадської забудови, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 1 - б, площею земельної 

ділянки 0,0714 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0254. 

 

3.Зобов`язати гр. Время Меланію Петрівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 717 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для надання в оренду за клопотанням 

Лисого Віталія Григоровича 

 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та технічну документацію Лисого Віталія 

Григоровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Лисому 

Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, будинок 3. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1216. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) місяці гр. Лисому 

Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, будинок 3, 

площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1216. 

 

3.Зобов`язати Лисого Віталія Григоровича: 

 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 718 - VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність за клопотанням Михайлова Михайла 

Михайловича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Михайлова 

Михайла Михайловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Михайлову Михайлу Михайловичу із земель 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 

0,09 га, з присвоєнням адреси: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Микити Лісового , 1-а.  
 

2.  Зобов`язати гр.  Михайлова Михайла Михайловича надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 

3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  
 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше ї 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 719 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку: проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за клопотанням Колєсніка Юрія Пилиповича, 

Абдули Федора Трифоновича, Комунального 

закладу «Татарбунарська центральна районна 

лікарня»; технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) за клопотанням 

Публічного акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ», технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної 

ділянки за клопотанням Шаргородського 

Валентина Анатолійовича, Татарбунарського 

сільського споживчого товариства 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Колєсніка 

Юрія Пилиповича, Абдули Федора Трифоновича,  Комунального закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня»», Публічного акціонерного 

товариства «УКРТЕЛЕКОМ»,  Шаргородського Валентина Анатолійовича, 

Татарбунарського сільського споживчого товариства, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в довгострокову оренду на 49 (сорок девять) років гр. 

Колєсніку Юрію Пилиповичу із земель комунальної власності для експлуатації 

та обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,0090 га, за 

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

Центральна, будинок 48, приміщення 4.  

 

 2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної у власність гр. Абдулі Федору Трифоновичу для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею земельної ділянки - 0,1000 га, за 

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

будинок 3.  

 

           3.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної власності  

з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 1,4664 

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

Чорноморська, 32-б. 

 

     4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної власності  

з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 0,0622 

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

Василя Тура, 32. 

 

     5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної власності  

з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 2,6513 

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

Романа Гульченка, 8. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування Комунальному закладу 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» із земель комунальної власності  

з цільовим призначенням В.03.03,  для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, орієнтовною площею 0,4265 

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

Романа Гульченка, 16. 

 

7. Вважати таким, що втратили чинність рішення Татарбунарської міської 

ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від 02.07.2012 року 

№413-VI та від 30.11.2016 року №231-VIІ, у частині, що стосується 

Комунального закладу «Татарбунарська центральна районна лікарня», у зв’язку 

з корегуванням по червоних лініях, об’єктах енергопостачання та 

водопостачання. 

 



8. Надати дозвіл на розробку технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Публічного акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ» із земель комунальної 

власності  з цільовим призначенням: 13.01.,  для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій, площею 0,1503 га, яка перебуває у 

постійному користуванні згідно державного акта серія І-ОД №001423, за 

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

Київська, 112. 

 

9. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки для відведення у власність та в оренду 

строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Шаргородському Валентину 

Анатолійовичу  з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:001:0154, площею 

земельної ділянки  - 0,1289 га, яка перебуває в оренді згідно договору оренди 

землі № 180 від 30.08.2018 року (запис про державну реєстрацію від 31.08.2018 

року №27809588), шляхом її поділу на дві окремі ділянки площею 0,1000 га – у 

власність та 0,0289 га – в оренду, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 47. 

 

10. Припинити гр. Шаргородському Валентину Анатолійовичу  дію 

договору оренди землі № 180 від 30.08.2018 року (запис про державну 

реєстрацію від 31.08.2018 року №27809588), з цільовим призначенням: В.02.01., 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:001:0154, 

площею земельної ділянки  - 0,1289 га, з моменту присвоєння нових 

кадастрових номерів за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 47. 

 

11. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної власності для відведення в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років товариству «Татарбунарське 

сільське споживче товариство», з цільовим призначенням: В.03.07., для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0247, площею земельної ділянки  - 0,0992 га, яка перебуває в 

оренді згідно договору оренди землі № 92 від 25.11.2014 року (запис про 

державну реєстрацію від 03.03.2015 року № 8960834), шляхом її поділу на дві 

окремі ділянки без зміни цільового призначення, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 44. 

 

12. Припинити товариству «Татарбунарське сільське споживче товариство» 

дію договору оренди землі № 92 від 25.11.2014 року (запис про державну 

реєстрацію від 03.03.2015 року № 8960834), В.03.07., для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, з кадастровим номером 



5125010100:02:004:0247, площею земельної ділянки  - 0,0992 га, з моменту 

присвоєння нових кадастрових номерів, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 44. 

 

 13. Зобов`язати заявників, надати розроблені проекти землеустрою та 

технічні документації із землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

 

14.  Зобов`язати гр. Колєсніка Юрія Пилиповича надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

 

15. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

16. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

ї п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 720 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 

 

 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської 

міської ради: від 10.10.2008 року №415-V за заявою 

гр. Котовича Петра Володимировича, від 

12.04.2018 року №622- VІІ за заявою Васильця 

Дмитра Івановича,  від 31.08.2016 року №161- VІІ, 

від 14.04.2017 року №378- VІІ за службовою 

запискою Катанова І.В. 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

розглянувши  заяву Котовича Петра Володимировича, Васильця Дмитра 

Івановича, протокол засідання робочої групи виконкому від 07.08.2018 року та 

службову записку начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету 

Катанова І.В. , Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 10.10.2008 

року № 415-V «Про надання дозволу на розробку проектно-технічної 

документаці по передачі земельних ділянок у власність» у частині, що 

стосується гр. Котовича Петра Володимировича, а саме: 

 у пунктах 1.3 та назві рішення замість слів:  «проектно-технічної 

документації по передачі земельних ділянок»,  зазначити слова: 

«проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

 

2. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 12.04.2018 

року № 622-VІІ «Про надання дозволу на розробку проектно-технічної 

документаці по передачі земельних ділянок у власність» у частині, що 

стосується фізичної особи – підприємця Васильця Дмитра Івановича, а саме: 

 пункт 1 рішення доповнити словами:  « На підставі проекту 

землеустрою щодо земельної ділянки площа якої змінюється з 0,0046 га 

на 0,0101 га». 



 

3. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 31.08.2016 

року № 161-VІІ «Про затвердження архітектурно-планувального рішення та 

плану зонування територій міста Татарбунари», а саме: 

 

змінити у плані зонування територій м.Татарбунари, відповідно до 

ситуаційної схеми від 22.08.2018 року, конфігурацію червоної лінії, лінії 

дороги  та земельних ділянок за адресами: м. Татарбунари, вул. 

Кутузова, 14, вул. Кутузова, 17, вул. Кутузова, 19, вул. Кутузова, 21. 

 

           4. Внести зміни у пункті 29 рішення Татарбунарської міської ради від 

14.04.2017 року № 378-VІІ, у частині, що стосується гр.Чмутенко Валентини 

Іванівни, замість слів та цифр: «вул. Лесі Українки, 38-а», зазначити слова та 

цифри: «вул.Київська, 29-а». 

 

           5. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 31.08.2016 

року № 161-VІІ «Про затвердження архітектурно-планувального рішення та 

плану зонування територій міста Татарбунари», а саме:  

 

змінити у кресленні плану зонування територій м.Татарбунари, 

відповідно до ситуаційної схеми від 17.09.2018, конфігурацію червоної 

лінії проектного провулку за адресою: м.Татарбунари, вул. Князєва, 39-б 

(стадіон «КОЛОС») та вул.Барінова, 30, на відстані від перехрестя з вул. 

Князева до перехрестя з вул. Барінова, шляхом зменшення ширини 

проектного провулку з 15 метрів до 10 метрів.  

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 

 

« 05 » жовтня 2018 р. 

№ 721 - VII 
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