
 12 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
26.12.2018          №  

Про присвоєння адреси 2/25 

частині домоволодінню по 

вулиці Горького, 21 за заявою 

Кондрікової Віри Дмитрівни 

 

      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Кондрікової Віри Дмитрівни,  витяг з ДРРП  

від 16.11.2014 № 16231314, технічний паспорт від 26.11.2018 виготовлений 

Татарбунарським бюро технічної інвентаризації, висновок щодо технічної 

можливості поділу об’єкта нерухомого майна від 26.11.2018 року 

виготовлений Татарбунарським бюро технічної інвентаризації,  виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу з об’єкта 

нерухомого майна, складеного ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН»,  2/25 

частини домоволодіння, яка належить на праві приватної спільної часткової 

власності  Кондріковій Вірі Дмитрівни, а саме: коридор № 1-1 площею – 12.3 

м.кв., кімната № 1-2 житловою площею 17м.кв., кімната № 1-3 житловою 

площею 10.2 м.кв., житлова кімната № 1-4 житловою площею 16.9 м.кв. –  з 

присвоєнням адреси м. Татарбунари, вул. Горького, 21, квартира № 1 . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                 А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлений  

       головним спеціалістом-юристом  

       виконавчого комітету (апарату)  

       міської ради 

 



13 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я  

26.12.2018          №  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

         Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Чебана Євгена 

Едуардовича,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

              1. Надати дозвіл Чебану Євгену Едуардовичу на виносну торгівлю 

сільськогосподарською продукцією (з авто) за адресою  м. Татарбунари, ріг 

вул. Василя Тура – вул. Борисівська терміном з 1 січня до 31 грудня .2019 

року. 

              2. Зобов’язати Чебана  Є.Е. отримати погодження з Татарбунарським 

відділенням Арцизького відділу поліції ГУ НП в разі знаходження об’єкту за 

межами червоної лінії, а також погодити з сусідніми мешканцями. 

 

  3. УМКВ (Даскалєску О.Є.) провести нарахування платежів заявнику 

за період торгівлі згідно тарифів затверджених міською радою. 

 

             4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                                          А.П.Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлений  

       головним спеціалістом-юристом  

       виконавчого комітету (апарату)  

       міської ради 

Про надання дозволу на виносну торгівлю 

сільськогосподарською продукцією (з авто) за 

адресою:  м. Татарбунари, ріг вул. Василя 

Тура – вул. Борисівська  за заявою Чебана 

Євгена Едуардовича  



14 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
26.12.2018                               №  

 

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

місцеве самоврядування в Україні», статтями 51, 52 Житлового кодексу 

Української РСР, постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році 

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, 

будинків підтриманого проживання, будівництво/ придбання житла для 

дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-

кошторисної документації», розглянувши протоколи засідань громадської 

комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської 

ради № 13 від 10.12.2018 року № 14 від   12.2018 року,  виконком 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Видати ордер на постійне проживання осіб з числа дітей сиріт та дітей 

позбавленого піклування в віці до 23 років, та враховуючи черговість 

затверджену рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

від 28.02.2018 року № 28 «Про затвердження списків квартирного обліку 

громадян у виконкомі Татарбунарської міської ради», а саме: 

 

 

№ 

п/п 

ПІБ 

особи яка забезпечується 

житлом 

Дата 

народження 

Дата 

постановки 

на 

квартирний 

облік та № 

рішення 

Місце 

розташування 

наданого 

житла та 

розмір частки 

1 Ротар Іван Ігорович 11.02.1994 04.02.2011 р. ½ частина 

Про видачу ордерів на заселення житлової площі за заявами Ротаря Івана 

Ігоровича, Кокоша Романа Шасміновича, Черешенко Іванни Георгіївни 



ріш. №34 житлового 

будинку по 

вул. Верхня, 

12 

2 Кокош Роман 

Шасмінович 

04.04.1999 18.06.2015 р. 

Ріш. № 35 

Квартира № 9 

по вулиці 

Центральна, 

17 

3 Черешенко Іванна 

Георгіївна 

28.06.2000 25.08.2016 р. 

Ріш. № 8 

Квартира № 

13 по вулиці 

Центральна, 

60 

 

 

2. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Лєсніченко О.В. 

 

 

Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлений  

       головним спеціалістом-юристом  

       виконавчого комітету (апарату)  

       міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
26.12.2018                                                                                                        № 

 
 

 

 

         

      

          Відповідно до пункту 8 частини «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Мунтян Лариси 

Аркадіївни, що мешкає в м. Татарбунари,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

              1. Надати дозвіл Мунтян Ларисі Аркадіївні на торгівлю новорічними 

ялинками за адресою  м. Татарбунари, площа Визволення терміном з 

26.12.2018 року до 31.12.2018 року. 

 

  2. УМКВ (Даскалєску О.Є.) провести нарахування платежів заявнику 

за період торгівлі згідно тарифів затверджених міською радою. 

 

             3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

 

 

       Проект рішення підготовлений  

       головним спеціалістом-юристом  

       виконавчого комітету (апарату)  

       міської ради  

 

Про надання дозволу на торгівлю 

новорічними ялинками за адресою:  м. 

Татарбунари,  площа Визволення  за заявою 

Мунтян Лариси Аркадіївни 

 



16 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
26.12.2018          №  

Про присвоєння адреси 43/100 

частині житлового будинку по 

вулиці Вишнева за заявою 

Чумаченко Ніни Максимівни 

 

      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Чумаченко Н.М., свідоцтво про право на 

спадщину за законом  від 31.07.2008 року № 4386, витяг про реєстрацію 

права власності на нерухоме майно  від 08.08.2008 року №19823101, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Присвоїти адресу 43/100  частині житлового будинку, який належить 

Чумаченко Ніні Максимівні, а саме; приміщенню № 4 житлова кімната, 

площею – 11, 2 м. кв., приміщенню № 5 кухня, площею 8,9 м. кв., з 

господарчою спорудою  -   м. Татарбунари, вул. Вишнева, 18 а. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

 

 

Міський голова                                                 А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлений  

       головним спеціалістом-юристом  

       виконавчого комітету (апарату)  

       міської ради  

 


