
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

_Тридцять перша 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. Затвердити розпорядження міського голови від 14.12.2018 року № 
247-р «Про внесення змін до розпису видатків  міського   бюджету   на    2018 
рік», яке додається. 
 2. Провести конкурс по передачі в оренду приміщень в 
адміністративній будівлі міської ради по вулиці Центральна,50. 
 Головному спеціалісту-юристу виконавчого комітету (апарату) міської 
ради Борденюку В.М. організувати роботу з цього питання. 
 3. Затвердити договір між виконавчим комітетом Татарбунарської 
міської ради (Замовник) та Управлінням капітального будівництва Одеської 
обласної державної адміністрації (Уповноважений замовника) по 
делегуванню функцій «Замовника» «Уповноваженим замовника» на період 
виконання будівельних робіт по об’єкту «Міні футбольне поле зі штучним 
покриттям в парк ім.В.З.Тура по вул. Л.Українки, м. Татарбунари, 
Татарбунарський район, Одеська область – будівництво» до здачі об’єкта в 
експлуатацію, який додається. 
 4. Для забезпечення надійного водопостачання здійснити коригування 
проекту «Будівництво водонапірної насосної станції за адресою вул. Степова, 
буд. № 6  м. Татарбунари, Одеської області» з урахуванням влаштування 
резервної артезіанської свердловини та підключення її до резервуарів чистої 
води об’єкту. 
 5. Внести зміни до рішення Татарбунарської міської ради від 10 грудня 
2015 року № 3-VII «Про передачу у комунальну власність Татарбунарської 
районної ради дитячих садків м. Татарбунари:  в пункті 3 зазначеного 
рішення після слів «матеріальні цінності» додати слова «згідно додатків 1,2». 
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 
Міський голова                                                           А.П.Глущенко 
 
« 26 » грудня 2018 р. 
№ 770 - VII 

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ 
«Про міський бюджет на 2018 рік» 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять перша сесія VII скликання 
 

Про затвердження штатного 
розпису КП «Водопостачальник» 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статуту КП«Водопостачальник», Татарбунарська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити штатний розпис КП «Водопостачальник» на 2018 рік 
(додається). 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання 

водопостачання та водовідведення, та інших питань ЖКГ. 
 
 
 
 
Міський голова                                                  А.П.Глущенко 
 
« 26 » грудня 2018 р. 
№ 771 -VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ШТАТНИЙ РОЗПИС   
КП "ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК" 
З 01.01.2019 ПО 31.12.2019 РІК  
Адмін апарат 
1 Директор 1 4173 2,8-10 3,00 
2 гол.бухгалтер 1 4173 2,3-3,4 2,50 
3 заст.голов.бухгалтера 1 4173 2,3-2,9 2,35 
4 відділ кадрів 0,5 4173 1,2-1,7 1,50 
5 Прибиральниця-пічник 0,5 4173 1,2-1,7 1,20 
РАЗОМ 4 0,00 
відділ збуту 
6 бухгалтер -претензіоніст 1 4173 1,7-2 1,70 
7 бухгалтер абон.відділу /вивіз 

сміття/водопостачання та 
водовідведення/ 

2 4173 1,7-2 1,70 

8 касир бухг. 1 4173 1,7-2 1,70 
9 інженер- гідро -механік 1 4173 1,7-2 1,70 
10 інженер з тех.безпеки 0,5 4173 1,7-2 1,70 
11 диспечер 0,5 4173 2,3-3,4 2,30 
12 комірник 0,5 4173 2,3-2,9 2,30 
РАЗОМ 6,5 
Водопостачання 
13 машиніст 4 4173 1,5 1,50 
14 машиніст свердловин 5 4173 1,35 1,35 
15 слюсар 5-роз. 4 4173 1,54 1,50 
16 слюсар 3-роз 1 4173 1,35 1,40 
17 Лаборант 0,5 4173 1,47 1,40 
18 контролер 3 4173 1,35 1,35 
РАЗОМ 17,5 1,35 
Водовідведення 
19 Слюсар-ремонтник 5раз. 2 4173 1,54 1,5 
20 Слюсар-ремонтник АВР. 1 4173 1,35 1,35 
21 водій-оператор 1 4173 1,52 1,52 
22 контролер 2 4173 1,35 1,35 
РАЗОМ 6 
КОС 
23 майстер КОС 0,25 4173 1,7-2 1,70 
24 машиніст-слюсар 4 4173 1,8-2,1 1,30 
РАЗОМ 4,25 1,35 0,00 
ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ 
25 водій - оператор 1,5 4173 1,52 1,52 
26 вантажник 3 4173 1,25 1,25 
РАЗОМ 4,5 
Інші 
27 Електрик 0,5 4173 1,7-2 1,7 
28 Екскаватор.-Бульдоз. 3 4173 1,52 1,70 



29 Охоронники 3 4173 1,2-1,7 1,20 
31 Газоелектрозварювальник 1 4173 1,7 1,70 
32 водій-самосвала 0,25 4173 1,52 1,52 
33 водій-соболь 0,25 4173 1,52 1,52 
34 водій-автокран 1 4173 1,52 1,52 
Разом 9 
ВСЬОГО 51,75 
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Тридцять перша сесія VII скликання 
 

Про приватизацію квартири № 14 
розташованої в м. Татарбунари  
по вул. Горького, 8 за заявою  
Карпенка Олександра Миколайовича 
 

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 № 12 громадської комісії з житлових питань при виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради від 26. 11. 2018 року, розглянувши та 
обговоривши заяву Карпенко Олександра Миколайовича, мешканця міста, 
Татарбунарська міської ради 
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Заяву наймачів Карпенка Олександра Миколайовича, Карпенко 
Ольги Романівни, Карпенко Володимира Олександровича, Карпенко 
Поліни Олександрівни щодо приватизації квартири № 14, в якій Вони 
мешкають, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул. Горького, 8 
задовольнити. 

2. Передати квартиру № 14, що знаходиться за адресою  м. 
Татарбунари вул. Горького,  8 , загальною площею 74,3  кв. м., 
житловою площею 41,6 кв. м. в приватну спільну часткову власність 
Карпенка Олександра Миколайовича, Карпенко Ольги Романівни, 
Карпенка Володимира Олександровича, Карпенко Поліни 
Олександрівни в рівних долях по 1/4 кожному. 

3. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири 
№ 14, що приватизується в м. Татарбунари по вул. Горького, 8 (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 
 
« 26 » грудня 2018 р. 
№ 772 –VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
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Тридцять перша сесія VII скликання 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та проекту землеустрою щодо відведенння 
земельної ділянки в м. Татарбунари для 
передачі у власність за клопотанням: Чеботаря 
Анатолія Терентійовича, Пустовітенко Аліни 
Іванівни, Будяченка Олексія Євгеновича, 
Уроса Дениса Івановича, Георгінова Георгія 
Ілліча, Бабіченко Тетяни Василівни, 
Прокопець Марії Миколаївни, Галій Наталі 
Миколаївни, Юр’євої Тетяни Федосіївни, 
Янчевої Світлани Костянтинівни, Токмака 
Костянтина Олександровича, Токмак Наталі 
Олександрівни, Ушакова Анатолія 
Григоровича, Некраш Світлани 
Володимирівни,  Безушенко Валентини 
Калинівни, Кербель Григорія Давидовича, 
Савельєвої Світлани Миколаївни, 
Шаргородського Олександра Анатолійовича, 
Шаргородської Ірини Сергіївни, Горбурової 
Валентини Василівни, Таїр Лариси Василівни, 
Обивзенка Вадима Михайловича, Василенка 
Віктора Михайловича, Мологи Олександра 
Петровича,  Котович Степаніди Федорівни, 
Левченко Людмили Павлівни, Пустовітенка 
Віктора Михайловича, Бузук Івана 
Афанасійовича, Бузук Лідії Василівни, Коваль 
Людмили Василівни, Лобаз Світлани 
Вадимівни, Дукіної Олени Дмитрівни, 
Градинар Лідії Федорівни 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 186, 186-1, 120-126 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 Чеботаря 
Анатолія Терентійовича, Пустовітенко Аліни Іванівни, Будяченка Олексія 
Євгеновича, Уроса Дениса Івановича, Георгінова Георгія Ілліча, Бабіченко 



Тетяни Василівни, Прокопець Марії Миколаївни, Галій Наталі Миколаївни, 
Юр’євої Тетяни Федосіївни, Янчевої Світлани Костянтинівни, Токмака 
Костянтина Олександровича, Токмак Наталі Олександрівни, Ушакова 
Анатолія Григоровича, Некраш Світлани Володимирівни, Безушенко 
Валентини Калинівни, Кербель Григорія Давидовича, Савельєвої Світлани 
Миколаївни, Шаргородського Олександра Анатолійовича, Шаргородської 
Ірини Сергіївни, Горбурової Валентини Василівни, Таїр Лариси Василівни, 
Обивзенка Вадима Михайловича, Василенка Віктора Михайловича, Мологи 
Олександра Петровича, Котович Степаніди Федорівни, Левченко Людмили 
Павлівни,  Пустовітенка Віктора Михайловича, Бузук Івана Афанасійовича, 
Бузук Лідії Василівни, Коваль Людмили Василівни, Лобаз Світлани 
Вадимівни, Дукіної Олени Дмитрівни, Градинар Лідії Федорівни, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чеботарю 
Анатолію Терентійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, 
будинок 67-а, з площею земельної ділянки 0,0796 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0327. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно приватну гр. Чеботарю 

Анатолію Терентійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, 
будинок 67-а, з площею земельної ділянки 0,0796 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0327. 

 
3.   Зобов`язати Чеботаря Анатолія Терентійовича: 
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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Пустовітенко Аліні Іванівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Михайла Плотного, будинок 4, з площею земельної ділянки - 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1281. 
        5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Пустовітенко Аліні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Михайла 



Плотного, будинок 4, з площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1281. 

  
 6. Зобов`язати Пустовітенко Аліну Іванівну: 
 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Будяченку Олексію Євгеновичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Пушкіна, будинок 12, з площею земельної ділянки - 
0,0700 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0329. 
        

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Будяченку Олексію Євгеновичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Пушкіна, 
будинок 12, з площею земельної ділянки - 0,0700 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0329. 

 9.   Зобов`язати Будяченка Олексія Євгеновича: 
 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), 
гр. Уросу Денису Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 
будинок 42, площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1258. 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Уросу Денису Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 
будинок 42, площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1258. 

12. Зобов`язати гр. Уроса Дениса Івановича: 
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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Георгінову Георгію Іллічу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 
будинок 19, площею земельної ділянки - 0,0490 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1292. 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Георгінову Георгію Іллічу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 
будинок 19, площею земельної ділянки - 0,0490 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1292. 

 15. Зобов`язати Георгінова Георгія Ілліча: 
 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. Бабіченко Тетяні Василівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 
будинок 38, площею земельної ділянки  - 0,0537 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1291. 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Бабіченко Тетяні Василівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 
будинок 38, площею земельної ділянки  - 0,0537 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1291. 

 18. Зобов`язати Бабіченко Тетяну Василівну: 
 18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  
18.2. Дотримуватись положень статті 91 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. Галій Наталі Миколаївні та гр. Прокопець Марії Миколаївні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 5, площею земельної ділянки - 
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1261. 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 
власність (1/4 частина) гр. Галій Наталі Миколаївні та (3/4 частини) гр. 
Прокопець Марії Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 
будинок 5, площею земельної ділянки - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1261. 

 21. Зобов`язати гр. Галій Наталю Миколаївну та гр. Прокопець Марію 
Миколаївну: 

 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. Юр’євій Тетяні Федосіївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, 
будинок 52, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0274. 

23.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Юр’євій Тетяні Федосіївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, 
будинок 52, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0274. 

24. Зобов`язати гр. Юр’єву Тетяну Федосіївну: 
24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  
24.2. Дотримуватись положень статті 91 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. Янчевій Світлані Костянтинівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Лиманська, будинок 7-б, площею земельної ділянки -  0,0345 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1290. 

26.   Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Янчевій Світлані Костянтинівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лиманська, 
будинок 7-б, площею земельної ділянки -  0,0345 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1290. 

27.    Зобов`язати гр. Янчеву Світлану Костянтинівну: 
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. Токмак Наталі Олександрівні та гр. Токмаку Костянтину Олександровичу 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 16, 
площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1289. 

29. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 
власність (по ½ кожному) гр. Токмак Наталі Олександрівні та гр. Токмаку 
Костянтину Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Першотравнева, будинок 16, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1289. 

30.  Зобов`язати гр. Токмак Наталю Олександрівну та гр. Токмака 
Костянтина Олександровича: 

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. Ушакову Анатолію Григоровичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Суворова, будинок 69-а, площею земельної ділянки -  0,0936 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1273. 

32.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Ушакову Анатолію Григоровичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Суворова, будинок 69-а, площею земельної ділянки -  0,0936 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1273. 

33. Зобов`язати гр. Ушакова Анатолія Григоровича: 
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. Некраш Світлані Володимирівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 



за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Покровська, будинок 57, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0322. 

35.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Некраш Світлані Володимирівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Покровська, будинок 57, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0322. 

36. Зобов`язати гр. Некраш Світлану Володимирівну: 
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. Безушенко Валентині Калинівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Кооперативна, будинок 87-а, площею земельної ділянки -  0,0626 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1274. 

38.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Безушенко Валентині Калинівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Кооперативна, будинок 87-а, площею земельної ділянки -  0,0626 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1274. 

39. Зобов`язати гр. Безушенко Валентину Калинівну: 
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. Кербель Григорію Давидовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Партизанська, будинок 6-а, площею земельної ділянки -  0,0593 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1288. 

41.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Кербель Григорію Давидовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, 
будинок 6-а, площею земельної ділянки -  0,0593 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1288. 

42. Зобов`язати гр. Кербеля Григорія Давидовича: 



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. Савельєвій Світлані Миколаївні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Кутузова, будинок 5, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0328. 

44.  Передати  земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Савельєвій Світлані Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, 
будинок 5, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0328. 

45. Зобов`язати гр. Савельєву Світлану Миколаївну: 
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. Шаргородському Олександру Анатолійовичу та гр. Шаргородській Ірині 
Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 40, 
площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0273. 

47.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 
часткову власність (по ½ кожному) гр. Шаргородському Олександру 
Анатолійовичу та гр. Шаргородській Ірині Сергіївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 40, площею земельної ділянки -  
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0273. 

48. Зобов`язати гр. Шаргородського Олександра Анатолійовича та гр. 
Шаргородську Ірину Сергіївну: 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 



гр. Горбуровій Валентині Василівні та гр. Таїр Ларисі Василівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Соборна, будинок 27, площею земельної ділянки 
-  0,0735 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0324. 

50.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 
часткову власність (по ½ кожному) гр. Горбуровій Валентині Василівні та гр. 
Таїр Ларисі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Соборна, будинок 27, 
площею земельної ділянки -  0,0735 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0324. 

51. Зобов`язати гр. Горбурову Валентину Василівну та гр. Таїр Ларису 
Василівну: 

51.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 
ділянку.  

51.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       51.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Василенку Віктору Миколайовичу та гр. Обивзенку Вадиму Михайловичу 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 50, площею 
земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1262. 

53.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 
часткову власність (по ½ кожному) гр. Василенку Віктору Миколайовичу та 
гр. Обивзенку Вадиму Михайловичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Київська, будинок 50, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:003:1262. 

54. Зобов`язати гр. Василенка Віктора Миколайовича та гр. Обивзенка 
Вадима Михайловича: 

54.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 
ділянку.  

54.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       54.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

 
55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Молозі Олександру Петровичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 



Центральна, будинок 6, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0330. 

56.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Молозі Олександру Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 
будинок 6, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0330. 

57. Зобов`язати гр. Мологу Олександра Петровича: 
57.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  
57.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       57.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Котович Степаниді Федорівні та гр. Левченко Людмилі Павлівні для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 16, площею земельної ділянки 
-  0,0492 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1294. 

59.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 
часткову власність (по ½ кожному) гр. Котович Степаниді Федорівні та гр. 
Левченко Людмилі Павлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, 
будинок 16, площею земельної ділянки -  0,0492 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1294. 

60.Зобов`язати гр. Котович Степаниду Федорівну та гр. Левченко 
Людмилу Павлівну: 

60.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 
ділянку.  

60.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       60.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Пустовітенку Віктору Миколайовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Суворова, будинок 79, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1295. 

62.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Пустовітенку Віктору Миколайовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Суворова, будинок 79, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1295. 



63. Зобов`язати гр. Пустовітенка Віктора Миколайовича: 
63.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  
63.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       63.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Бузук Івану Афанасійовичу та гр. Бузук  Лідії  Василівні  для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Партизанська, будинок 5, площею земельної ділянки -  
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1287. 

65.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну 
часткову власність (по ½ кожному) гр. Бузук Івану Афанасійовичу та гр. 
Бузук  Лідії  Василівні  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, 
будинок 5, площею земельної ділянки -  0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1287. 

66. Зобов`язати гр. Бузук Івана Афанасійовича та гр. Бузук  Лідію  
Василівну: 

66.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 
ділянку.  

66.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       66.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

67. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Коваль Людмилі Василівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 
будинок 36, площею земельної ділянки -  0,0587 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1178. 

68. Зобов`язати гр. Коваль Людмилу Василівну: 
68.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  
68.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       68.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 
 

69. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Лобаз Світлані Вадимівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, 
будинок 34, площею земельної ділянки -  0,0812 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0115. 

70. Зобов`язати гр. Лобаз Світлану Вадимівну: 



70.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 
ділянку.  

70.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
       70.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

71. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
гр. Дукіній Олені Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Леона 
Попова, будинок 6, площею земельної ділянки -  0,0243 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1296. 

72.    Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Дукіній Олені Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Леона 
Попова, будинок 6, площею земельної ділянки -  0,0243 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1296. 

73. Зобов`язати гр. Дукіну Олену Дмитрівну: 
73.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  
73.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       73.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 

 
 
77. 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.  

 
78. 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 
 
« 26 » грудня 2018 р. 
№ 773 –VII 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять перша сесія VII скликання 
 

Про припинення права  оренди землі в 
м.Татарбунари за заявами: Руденка Олега 
Валентиновича, Петрової Тетяни Іллівни, 
Чумаченко Бориса Миколайовича, Ушакової 
Ганни Миколаївни; про припинення права 
постійного користування за заявою Публічного 
акціонерного товариства 
«Одесанафтопродукт» та про поновлення дії 
договорів оренди землі за заявами Бутвінської 
Лідії Іллівни, Мордовцевої Ольги Миколаївни, 
Крайнюк Олександра Аркадійовича, Крайнюк 
Валентини Радіонівни, Юркула Юрія 
Юрійовича, Алєксєєнка Юрія 
Володимировича, Чумаченко Марії Семенівни 
 

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», Закону України «Про оренду землі», 
розглянувши клопотання Руденка Олега Валентиновича, Петрової Тетяни 
Іллівни, Чумаченко Бориса Миколайовича, Ушакової Ганни Миколаївни; 
Публічного акціонерного товариства «Одесанафтопродукт», Бутвінської Лідії 
Іллівни, Мордовцевої Ольги Миколаївни, Крайнюк Олександра 
Аркадійовича, Крайнюк Валентини Радіонівни,  Юркула Юрія Юрійовича, 
Алєксєєнка Юрія Володимировича, Чумаченко Марії Семенівни, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Припинити гр. Руденку Олегу Валентиновичу  дію договору 

оренди землі № 191 від 05.11.2018 року (запис про державну реєстрацію від 
08.11.2018 року №28924163), з цільовим призначенням: В.02.01., для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1206, площею земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 
будинок 43, з 08.11.2018 року у звязку з переходом права власності на 
житловий будинок до іншої особи. 

 



 
2.Припинити з 26.12.2018 року гр. Петровій Тетяні Іллівні  дію договору 

оренди землі № 158 від 05.03.2018 року (запис про державну реєстрацію від 
27.03.2018 року №25555746), з цільовим призначенням: В.02.01., для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1225, площею земельної ділянки  - 0,0999 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, 
будинок 34, у зв’язку з невикористаним правом приватизації. 

 
3. Припинити з 26.12.2018 року гр. Чумаченко Борису Миколайовичу та 

гр. Ушаковій Ганні Миколаївні дію договору оренди землі № 192 від 
05.12.2018 року (запис про державну реєстрацію від 05.12.2018 року 
№29404093), з цільовим призначенням: В.02.01., для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:002:1262, 
площею земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Садова, будинок 5, у зв’язку з 
переходом права власності на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки,  до іншої особи. 

  
4.Припинити з 26.12.2018 року Публічному акціонерному товариству 

«Одеснафтопродукт» (ЄДРПОУ 03482749)  право постійного користування 
землею згідно Державного акту на право постійного користування землею 
від 14.03.1995 року серії ОД-24, зареєстрованого у Книзі записів державних 
актів №69, з цільовим призначенням: для експлуатації нежитлової будівлі 
автозаправної станції, площею земельної ділянки  - 0,58 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, 
будинок 15, у зв’язку з відчуженням у якості внеску у статутний фонд іншої 
особи. 

 
5. Поновити до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю Бутвінській 

Лідії Іллівні дію договору оренди землі від 22.10.2000 року № 156, на 
земельну ділянку площею 0,0093 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за 
адресою: Одеська область, м.Татарбунари, на розі вул. Перемоги - вул. Лесі 
Українки, поіменований об’єкт магазин «Олександр». 

 
6. Зобов’язати фізичну особу – підприємця  Бутвінську Лідію Іллівну 

здійснити державну реєстрацію права володіння на нежитлову будівлю за 
адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Перемоги - вул. Лесі 
Українки, поіменований об’єкт магазин «Олександр», відповідно до рішення 
суду від 18.08.2009 року». 

 
7. Поновити до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю 

Мордовцевій Ользі Миколаївні дію договору оренди землі від 24.10.2011 
року № 155, на земельну ділянку площею 0,0124 га, для експлуатації та 
обслуговування об’єкта торгівлі – нежитлової будівлі кафе, за адресою: 
Одеська область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня, 17. 



 
      8. Поновити до 01.01.2020 року гр. Крайнюку Олександру Аркадійовичу 
та Крайнюк Валентині Радіоновні дію договору оренди землі від 19.03.2010 
року № 112, на земельну ділянку площею 0,0108 га, для експлуатації та 
обслуговування об’єкта торгівлі – нежитлової будівлі магазину, за адресою: 
Одеська область, м.Татарбунари, вул. Горького, 22, приміщення №1. 
 

9. Поновити до 01.01.2020 гр.  Юркулу Юрію Юрійовичу дію договору 
оренди землі від 14.04.2010 року № 147, на земельну ділянку площею 0,0025 
га, для експлуатації та обслуговування об’єкта торгівлі – нежитлової будівлі 
магазину, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Степова,2-б, 
приміщення №4. 

 
10. Поновити до 01.01.2020 гр.  Алєксєєнко Юрію Володимировичу дію 

договору оренди землі від 06.05.2014 року № 193, на земельну ділянку 
площею 0,1064 га, для експлуатації та обслуговування об’єкта торгівлі – 
нежитлової будівлі магазину, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 
вул. Степова,4-б. 

 
11. Поновити до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю 

Чумаченко Марії Семенівні дію договору оренди землі від 30.01.2012 року № 
164, на земельну ділянку площею 0,0300 га, для експлуатації та 
обслуговування об’єкта торгівлі – нежитлової будівлі кафе, за адресою: 
Одеська область, м.Татарбунари, вул. Центральна, 38-а. 

 
12. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 
 

  13.  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 
 
« 26 » грудня 2018 р. 
№ 774 –VII 
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