
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
28.11.2018                                                                                                     № 158 

Про присвоєння адреси 

нежитловим будівлям,  за заявою 

ТОВ «ТВК» 

 
         Відповідно до статей 31, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви ТОВ «ТВК», 
Мірошнікової С.В., ТОВ «Кедр», Лисої Ж.Я., Продан О.В., Рацької Н.В., 
Рацького Г.О., Голубенка І.С., висновок щодо технічної можливості поділу 
об’єкта нерухомого майна від 11.01.2018 ТОВ «Татарбунарське РБТІ та 
РОН» та схематичний план земельної ділянки комплексу сукняна фабрика 
вул. Тура В. 13, постанову Одеського апеляційного адміністративного суду 
від 18.04. 2018, інформаційна довідка 104077814, враховуючи витяг з 
протоколу громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради № 2 від 26.01.2018 року, протокол засідання 
робочої групи виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 
17.07.2018 року, рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
№ 139 від 18.05.2006 «Про оформлення права власності на магазин 
«Дениска» та промисловий магазин «Автозапчастини», що розташовані по 
вул.. Тура В., 13 в», № 243 від 17.11.2011 «Про виділення з майнового 
комплексу ВАТ «Татарбунарська сукняна фабрика» нежитлової будівлі 
розташованої в м. Татарбунари по вул.. В.Тура, 13 в самостійний об’єкт за 
заявою Голубенка І.С.», № 251 від 17.11.2011 «Про виділення з майнового 
комплексу ВАТ « Татарбунарська сукняна фабрика» нежитлової будівлі 
розташованої в м. Татарбунари по вул. В.Тура, 13 в самостійний об’єкт за 
заявою Чобану А.Ф.,   виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
 ВИРІШИВ: 
 

1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу 
об’єкта нерухомого майна від 11.01.2018 року, складеного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН» присвоїти окремим об’єктам нерухомого 
майна – будівлям майнового комплексу, наступну адресу: 

- нежитлова будівля піл літ. «С» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 
24 Д; 



- нежитлова будівля піл літ. «Л» (КНС) з присвоєнням адреси: вул. 23 
Серпня, 24 Г; 

-  нежитлова будівля трансформаторної піл літ. «Т» разом з будівлями 
складів під літ. «З», «Д» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 24 Ж; 

- нежитлова будівля піл літ. «О» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 
24 3; 

- нежитловим будівля піл літ. «Ц» з присвоєнням адреси: вул. 23 Серпня, 
24 К; 

- нежитлові будівлі піл літ. «Г», «П», «Ш», «Н» з присвоєнням адреси: 
вул. Тура В., 13 Г; 

- нежитлова будівля піл літ. «Х» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
Д; 

- нежитлова будівля піл літ. «А» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
Е; 

- нежитлова будівля піл літ. «Е I» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
З; 

- нежитлова будівля піл літ. «е» з присвоєнням адреси: вул. Тура В., 13 
К. 

 
2. Нежитловим будівлям під літ. «Б», «И», «Е II» залишити існуючу 

поштову адресу вул. Тура В. 13. 
   

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 

Міський голова                                                                        А.П. Глущенко   
 


