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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

31.10.2018          №  

Про зміну адреси 1/2 частині 

житлового будинку по вулиці 

Тимошенко 

 

      Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Негой М.Г., 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом  від 21.03.2011 року № 430, 

технічний висновок про можливість розподілу об’єкту: житлового будинку 

на два житлових будинка, як цілих самостійних об’єктів нерухомого майна з 

присвоєнням різних почтових адрес від 15.10.2018 № 85, виготовлений ФОП 

«Топалова С.О.», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Присвоїти адресу 1/2  частині житлового будинку, який належить 

Негой Марії Григорівні, а саме; приміщенню № 6 житлова кімната, площею – 

18, 10 м. кв., приміщенню № 7 коридор, площею 4,60 м. кв., приміщенню № 8 

– кухня, площею 7.40 м. кв. -   м. Татарбунари, вул. Горького, 34. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                 А.П. Глущенко 

      Проект рішення підготовлено головним  

      спеціалістом-юристом виконавчого  

      комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

31.10.2018                                                                                              № 

Про взяття на квартирний облік 

громадян  за заявою Вєлєва Іллі 

Петровича 

 

         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статі 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 34 Житлового кодексу 

Української РСР, постановою Ради Міністрів Української РСР і української 

республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470 «Про 

затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Української  РСР», розглянувши заяву 

Вєлєва Іллі Петровича, враховуючи протокол № 9засідання громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 

ради від 26.10.2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

         ВИРІШИВ: 

1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 

квартирного обліку громадян, при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Вєлєва Іллю Петровича, 1957 року народження, як працівника 

Кілійського  управління водного господарства. 

 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради № 28 від 28.02.2018 року «Про 

затвердження списків квартирного обліку громадян у виконкомі 

Татарбунарської міської ради» 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 Міський голова                                                                          А.П. Глущенко   

       

      Проект рішення підготовлено головним  

      спеціалістом-юристом виконавчого  

      комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

31.10.2018          №  

Про впорядкування нумерації  

приміщень по вулиці Тура 

Василя, 15 

 

      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Аксенової Марії Сергіївни,  договір купівлі-

продажу від 31.12.2005 № 6377, технічний паспорт від 05.01.2006 

виготовлений Татарбунарським бюро технічної інвентаризації, договір 

купівлі-продажу земельної ділянки від 25.12.2012 №3196,  виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Присвоїти адресу нежитловому приміщенню - магазину, який 

належить на праві приватної власності  Аксеновій Марії Сергіївні – м. 

Татарбунари, вул. Тура В., 15, приміщення 1 В. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                 А.П. Глущенко 

 

 

     Проект рішення підготовлено головним   

     спеціалістом-юристом виконавчого   

     комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

31.10.2018          №  
 

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 16.07.1998 р. № 224  «Про упорядкування нумерації будинків 

на  вулиці Маяковського в м. Татарбунари»   

 

           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 

30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Бакланова Олександра Петровича від 

23.10.2018 року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

 

            1. В п.1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

від 16.07.1998 р. № 224 «Про упорядкування нумерації будинків на вулиці 

Маяковського в м. Татарбунари» змінити по батькові «Бакланов Олександр 

Михайлович» на «Бакланов Олександр Петрович».   

 

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                       А.П.Глущенко  
 

 

 

 

 

 

 

      Проект рішення підготовлено головним  

      спеціалістом-юристом виконавчого  

      комітету (апарату) міської ради 

 
 

       


