
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 
 
 

МАТЕРІАЛИ 
33 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 15.02.2019 року о 14.00 
спільне засідання постійних депутатських 

комісії  12.02.2019 о 14.00)  
 

 
 
 



 
 

Порядок дений  тридцять третьої сесії сьомого скликання 
 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за 2018 рік 
2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року № 724-
VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік» 
3. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Татарбунари на 
2019 рік. 
4. Про туристичний  збір на 2019 рік 
5. Про  прийняття з балансу  дошкільних закладів освіти  на   баланс   виконавчого 
комітету   Татарбунарської міської    ради матеріальних активів 
6. Про підтвердження факту перебування об’єкту нерухомого майна в комунальній 
власності територіальної громади. 
7. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади м. Татарбунари 
8. Про проведення  оцінки земель (нормативної грошової оцінки земельних ділянок) в 
межах населеного пункту м.Татарбунари у 2019 році. 
9. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 31.08.2016 року 
№161- VІІ «Про затвердження архітектурно -планувального рішення та плану 
зонування територій міста Татарбунари»  
10. Про встановлення пільги зі сплати земельного податку за клопотанням Кілійського 
міжрайонного управління водного господарства. 
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в м. Татарбунари за клопотанням Матюшенка Євгена Анатолійовича. 
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок для надання в оренду за клопотанням Татарбунарського 
сільського споживчого товариства.  
13. 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 Вєтрогона Віктора Олександровича  
14. 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 Коломіченко Євгенії Порфирівни. 
15. 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 Чумаченка Валерія Васильовича. 
16. 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 Фирсенко Клавдії Дмитрівни. 
17. 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 Ліщенко Галини Семенівни. 
18. 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 Котович Євдокії Денисівни. 
19. 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 Кіндрат Людмили Іванівни. 



20. 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 Котович Алли Олександрівни та Котовича 
Олександра Павловича. 
21.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 Яценко Олесі Олександрівни. 
22. Про передачу у приватну власність земельної ділянки за клопотанням Докова 
Дем’яна Івановича. 
23. Про передачу у приватну власність земельної ділянки за клопотанням Жулавського 
Костянтина Вікторовича. 
24. -18. Про передачу у приватну власність земельної ділянки за клопотанням Руденка 
Руслана Олеговича. 
25. Про передачу у приватну власність земельної ділянки за клопотанням Чумаченка 
Миколи Борисовича. 
26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням Єконома Олександра Миколайовича. 
27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням акціонерного товариства «Одесаобленерго». 
28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням акціонерного товариства «Одесаобленерго». 
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням Буднік Ірини Семенівни. 
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням Юркула Юрія Юрійовича.  
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю «АТА 
СЕРВІС». 
32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність за клопотанням Вєтрогон Тамари Іванівни. 
33. Про втрату чинності пункту 5 рішення Татарбунарської міської ради від 16.02.2018 
року №561- VІІ за заявою Чернишової Любові Вікторівни та Чиханцова Анатолія 
Миколайовича. 
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням Чернишової Любові Вікторівни та Чиханцова 
Анатолія Миколайовича. 
35. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 25.04.2007 року 
№173-V за клопотанням Мордовцевої Ольги Миколаївни. 
36. Про внесення змін у договір оренди землі за заявою Ткаченка Олександра 
Миколайовича. 
37. Про внесення змін у договір оренди землі за заявою Носаченка Владислава 
Павловича. 
38. Про внесення змін до тимчасової угоди користування земельною ділянкою за 
клопотанням Мельника Олександра Георгійовича. 
39. Про поновлення дії договорів оренди землі та тимчасових угод за заявами: 
фізичних осіб – підприємця Алєксєєнко Людмили Іванівни, Бєлоконенка Сергія 
Валентиновича, Василькіна Володимира Костянтиновича, Капітан Марії Іванівни;   
Черкаської Світлани Леонідівни; Татарбунарського сільського споживчого товариства; 
Товариству з обмеженою відповідальністю «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП». 



40. Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Черби 
Олександра Гавриловича та Черби Валентини Іванівни 
41. Про припинення дії договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Гросул 
Любові Володимирівни. 
42. Про припинення дії договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Савчука 
Олександра Борисовича та Савчука Сергія Борисовича. 
43. Про припинення дії договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Беседенка 
Миколи Миколайовича. 
44. Різне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

        тридцята третя сесія VIІ скликання 
 

 
Про підсумки виконання міського  
бюджету за 2018 рік 
 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за 2018 
рік», відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, Татарбунарська міська 
рада  

 
ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  «Про 
підсумки виконання міського бюджету за 2018 рік» взяти до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за 2018 рік по доходах з урахуванням 
трансфертів всього в сумі 40 014 976 грн., в тому числі по доходам загального 
фонду – 38 207 296 грн. та доходам спеціального фонду 1 807 679  грн. (додаток 1). 
3. Затвердити виконання міського бюджету за 2018 рік по видаткам всього у сумі 
33 323 292 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду –26 698 597 грн. та по 
видаткам спеціального фонду – 6 624 695 грн.  (додаток 2). 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 
 

Проект рішення підготовлено  виконавчим                          
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 



        
Додаток 1 

до рішення  міської ради 
        від  " __"   _______ 2019 року 

        
№    
_____   

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за рік за класифікацією доходів 
        грн.   

  Показники 

 
Затверджен

о план з 
урахування

м змін 

у тому числі 

Виконано 

у тому числі 
Виконанн

я до 
плану ., % 

у тому числі 

Загальни
й фонд 

Спеціаль
ний фонд 

Загальни
й фонд 

Спеціальни
й фонд 

Загаль
ний 

фонд 

Спеціальни
й фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 17 598 
826,00 

17 543 
826,00 55 000,00 18 498 

772,79 
18 448 
414,31 50 358,48 105,1 105,2 91,6 

11000000 

Податки на доходи, 
податок на прибуток, 
податки на збільшення 
ринкової вартості 

8 394,00 8 394,00   8 394,00 8 394,00   100,0 100,0   

11020200 
Податок на прибуток 
підприємств 
комун.власності 

8 394,00 8 394,00   8 394,00 8 394,00   100,0 100,0   

14000000 Внутрішні  податки на 
товари  та послуги  

5 459 
800,00 

5 459 
800,00   5 488 

003,14 
5 488 

003,14   100,5 100,5   

14040000 

Акцизний податок  з 
реалізації субєктами 
господар.роздріб.торгівлі  
підакцизних товарів  

678 800,00 678 
800,00   674 933,18 674 

933,18   99,4 99,4   

14020000 

Акцизний податок з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів 
(продукції) 

931 500,00 931 
500,00   945 750,64 945 

750,64   101,5 101,5   

14030000 

Акцизний податок з 
ввезених в Україну 
підакцизних товарів 
(продукції) 

3 849 
500,00 

3 849 
500,00   3 867 

319,32 
3 867 

319,32   100,5 100,5   



18000000 Місцеві податки і збори 12 075 
632,00 

12 075 
632,00   12 952 

017,17 
12 952 
017,17   107,3 107,3   

18010000 Податок на майно 3 544 
705,00 

3 544 
705,00   3 905 

431,51 
3 905 

431,51   110,2 110,2   

18010100 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які є власниками 
об'єктів житлової 
нерухомості 

100,00 100,00   833,46 833,46   833,5 833,5   

18010200 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є власниками 
об'єктів житлової 
нерухомості 

3 450,00 3 450,00   7 712,28 7 712,28   223,5 223,5   

18010300 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є власниками 
об'єктів нежитлової 
нерухомості 

19 000,00 19 000,00   25 623,07 25 623,07   134,9 134,9   

18010400 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які є власниками 
об'єктів нежитлової 
нерухомості 

21 500,00 21 500,00   20 932,70 20 932,70   97,4 97,4   

18010500 Земельний податок з 
юридичних осіб 527 304,00 527 

304,00   523 442,93 523 
442,93   99,3 99,3   

18010600 Орендна плата з юридичних 
осіб 

1 314 
778,00 

1 314 
778,00   1 467 

905,35 
1 467 

905,35   111,6 111,6   



18010700 Земельний податок з 
фізичних осіб 450 000,00 450 

000,00   520 432,84 520 
432,84   115,7 115,7   

18010900 Орендна плата з фізичних 
осіб 

1 175 
573,00 

1 175 
573,00   1 305 

215,55 
1 305 

215,55   111,0 111,0   

18011000 Транспортний податок з 
фізичних осіб 8 000,00 8 000,00   8 333,33 8 333,33     104,2   

18011100 Транспортний податок з 
юридичних осіб 25 000,00 25 000,00   25 000,00 25 000,00   100,0 100,0   

18020000 Збір за місця для 
паркування трансп.засобів  63 000,00 63 000,00   73 532,00 73 532,00   116,7 116,7   

18030000 Туристичний збір 5 986,00 5 986,00   9 175,00 9 175,00   153,3 153,3   

18030200 
Туристичний збір, 
сплачений фізичними 
особами 

5 986,00 5 986,00   9 175,00 9 175,00   153,3 153,3   

18050000 Єдиний податок 8 461 
941,00 

8 461 
941,00   8 963 

878,66 
8 963 

878,66   105,9 105,9   

18050300 Єдиний податок з 
юридичних осіб 

1 272 
000,00 

1 272 
000,00   1 463 

194,81 
1 463 

194,81   115,0 115,0   

18050400 Єдиний податок з фізичних 
осіб 

6 261 
941,00 

6 261 
941,00   6 422 

293,43 
6 422 

293,43   102,6 102,6   

8050500 

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких 
частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за 
попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків" 

928 000,00 928 
000,00   1 078 

390,42 
1 078 

390,42   116,2 116,2   

19000000 Інші податки та збори 55 000,00   55 000,00 50 358,48   50 358,48 91,6   91,6 
19010000 Екологічний податок 55 000,00   55 000,00 50 358,48   50 358,48 91,6   91,6 



19010100 

Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 
забруднення 

48 000,00   48 000,00 46 051,94   46 051,94 95,9   95,9 

19010200 

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 
об'єкти 

                  

19010300 

Надходження від 
розміщення відходів у 
спеціально відведених для 
цього місцях чи на об'єктах, 
крім розміщення окремих 
видів відходів як вторинної 
сировини 

7 000,00   7 000,00 4 306,54   4 306,54 61,5   61,5 

19090100 

Кошти, що передаються 
(отримуються), як 
компенсація із загального 
фонду державного бюджету 
бюджетам місцевого 
самоврядування відповідно 
до вимог пункту 43 розділу 
VI "Прикінцеві та перехідні 
положення" Бюджетного 
кодексу України та 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 
08.02.2017 р. N 96 "Деякі 
питання зарахування 
частини акцизного податку 
з виробленого в Україні та 
ввезеного на митну 
територію України 
пального до бюджетів 
місцевого самоврядування" 

               



20000000 Неподаткові надходження 1 542 
940,00 

792 
940,00 

750 
000,00 

2 143 
924,71 

877 
471,70 

1 266 
453,01 139,0 110,7 168,9 

21000000 Доходи від власності та 
підприєм.діяльності 48 065,00 48 065,00   67 832,95 67 832,95   141,1 141,1   

21010300 

Частина чистого 
прибутку(доходу)комуналь
них унітарних 
підприємств 

1 065,00 1 065,00   2 350,00 2 350,00         

21080000 Інші надходження 47 000,00 47 000,00   65 482,95 65 482,95   139,3 139,3   

21081100 Адміністративні штрафи 
та інші санкції 33 000,00 33 000,00   46 525,95 46 525,95   141,0 141,0   

21081500 

Адміністративні штрафи та 
штрафні санкції за 
порушення законодавства у 
сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів  

14 000,00 14 000,00   18 957,00 18 957,00         

22000000 

Адміністративні збори та 
платежі,доходи від 
некомерційної 
господ.діяльності 

744 175,00 744 
175,00   808 918,59 808 

918,59   108,7 108,7   

22010000 Плата за надання 
адміністративних послуг 670 600,00 670 

600,00   726 544,12 726 
544,12   108,3 108,3   

22010300 

Адміністративний збір за 
проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, 

                  

22012500 Плата за надання інших 
адміністративних послуг 559 600,00 559 

600,00   611 584,12 611 
584,12   109,3 109,3   



22012600 

Адміністративний збір за 
державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

111 000,00 111 
000,00   114 960,00 114 

960,00   103,6 103,6   

22080000 

Надходження від орендної 
плати за користування 
цілісним майновим 
комплексом та іншим 
державним майном 

62 825,00 62 825,00   64 165,21 64 165,21   102,1 102,1   

22080400 

Надходження від орендної 
плати за користування 
цілісним майновим 
комплексом та іншим 
майном, що перебуває в 
комунальній власності 

62 825,00 62 825,00   64 165,21 64 165,21   102,1 102,1   

22090000 Державне мито 10 750,00 10 750,00   18 209,26 18 209,26   169,4 169,4   

22090100 

Державне мито, що 
сплачується за місцем 
розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за 
оформлення документів на 
спадщину і дарування 

750,00 750,00   962,42 962,42   128,3 128,3   

22090200 
Державне мито, не 
віднесене до інших 
категорій 

      17,00 17,00         

22090400 

Державне мито, пов'язане з 
видачею та оформленням 
закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів 
громадян України 

10 000,00 10 000,00   17 229,84 17 229,84   172,3 172,3   

24000000 Інші неподаткові 
надходження 700,00 700,00   157 974,63 720,16 157 254,47       

24060000 Інші надходження                   

24060300 Інші надходження 700,00 700,00   720,16 720,16         



24062100 

Грошові стягнення за 
шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства 
про охорону 
навколишнього природного 
середовища внаслідок 
господарської та іншої 
діяльності 

      178,50   178,50       

24170000 

Надходження коштів 
пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного 
пункту 

      157 075,97   157 075,97       

25000000 
Власні 
надходж.бюджетних 
установ 

750 000,00   750 
000,00 

1 109 
198,54   1 109 

198,54 147,9   147,9 

25010000 

Надходження від плати за 
послуги, що надаються 
бюджетними установами 
згідно з їх основною 
діяльністю  

750 000,00   750 
000,00 

1 109 
198,54   1 109 

198,54 147,9   147,9 

25010100 

Плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю 

750 000,00   750 
000,00 760 572,22   760 572,22 101,4   101,4 

25010200 
Надходження бюджетних 
установ від додаткової 
(господарської) діяльності 

      81 196,00   81 196,00       

25010400 

Надходження бюджетних 
установ від реалізації в 
установленому порядку 
майна (крім нерухомого 
майна) 

      4 532,20   4 532,20       

25020100 Благодійні внески, гранти 
та дарунки       41 227,00   41 227,00       



25020200 

Кошти, що отримують 
бюджетні установи від 
підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, 
у тому числі заходів з 
відчуження для суспільних 
потреб земельних ділянок 
та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, 
що перебувають у 
приватній власності 
фізичних або юридичних 
осіб 

      221 671,12   221 671,12       

30000000 Доходи від операцій з 
капіталом       240 868,48   240 868,48       

31030000 

Кошти від відчуження 
майна, що належить 
Автономній Республіці 
Крим та майна, що 
перебуває в комунальній 
власності 

      18,08   18,08       

31000000 Надходження від продажу 
основного капіталу                   

31010000 

Кошти від реалізації скарбів 
майна,одержаного 
державою або 
територ.громадою в 
порядку спадкування чи 
дарування,без хоз.майна, 
знахідок,а також валютних 
цінностей і 
грошов.коштів,власники 
яких не відомі 

                  

31010200 Кошти від реалізації 
безхазяйного майна,                   



знахідок, спадкового майна, 
майна, одержаного 
територіальною громадою в 
порядку спадкування чи 
дарування, а також валютні 
цінності і грошові кошти, 
власники яких невідом 

31030000 Кошти від відчуження 
майна                   

33000000 Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів                   

33010000 Кошти від продажу землі                    

33010100 

Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення, що 
перебувають у державній 
або комунальній власності, 
та земельних ділянок, які 
знаходяться на території 
Автономної Республіки 
Крим 

                  

33010000 Кошти від продажу землі       240 850,40   240 850,40       

  Разом доходів 19 141 
766,00 

18 336 
766,00 

805 
000,00 

20 642 
697,50 

19 325 
886,01 

1 557 
679,97 107,8 105,4 193,5 

40000000 Офіційні трансферти 19 131 
410,24 

18 881 
410,24 

250 
000,00 

19 131 
410,24 

18 881 
410,24 250 000,00 100,0 100,0   

41030000 Субвенції 19 131 
410,24 

18 881 
410,24 

250 
000,00 

19 131 
410,24 

18 881 
410,24 250 000,00 200,00 200,00   



41050901 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на проектні, 
будівельно – ремонтні 
роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм 
виховання, наближених до 
сімейних, та забезпечення 
житлом дітей-сиріт, осіб з 
їх числа  за рахунок 
відповідної субвенції 

473 967,00 473 
967,00   473 967,00 473 

967,00   100,0 100,0   

41052300 

Субвенція з державного 
бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-
єкономічного розвітку 
окремих територій 

8 000 
000,00 

8 000 
000,00   8 000 

000,00 
8 000 

000,00         

41053900 Інші субвенції з місцевого 
бюджету 

10 657 
443,24 

10 407 
443,24 

250 
000,00 

10 657 
443,24 

10 407 
443,24 250 000,00 100,0 100,0   

  Всього доходів 38 273 
176,24 

37 218 
176,24 

1 055 
000,00 

40 014 
976,22 

38 207 
296,25 

1 807 
679,97 104,6 102,7 171,3 

Начальник відділу, головний 
бухгалтер Л.С.Лютикова        

Виконавець : Лютикова Л.С.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Додаток  2 
         до рішення міської ради 
         від "___" ________ 2019 р. 
          №  _____  

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за  2018 рік за функціональною структурою    

                      грн. 

код Найменування 

Затверд
жено 

план на 
звітний 
період з 
урахува

нням 
змін 

у т.ч. План на 
9 місяців 

2011 
року 

(заг.фонд
) 

Касові 
видатк

и 

у т.ч. 
Виконанн

я до 
плану за 
звітний 

період , % 

у т.ч. 

загальни
й фонд 

спеціальни
й фонд загальний фонд спеціальн

ий фонд 

загальни
й фонд, 

% 

спеціальни
й фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

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 

6 096 
275,00 

5 725 
272,00 371 003,00   

6 023 
901,52 5 656 830,52 

367 
071,00 98,81 98,80 98,94 

  в тому числі                     



  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

5 017 
470,00 

5 017 
470,00     

4 970 
862,64 4 970 862,64   99,07 99,07   

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

132 
800,00 

132 
800,00     

111 
527,29 111 527,29   83,98 83,98   

   - капітальні видатки 
311 

579,00   311 579,00   
307 

647,00   
307 

647,00 98,74   98,74 

   натуральна форма 
59 

424,00   59 424,00   
59 

424,00   59 424,00 100,00   100,00 

                        

1010 
Надання дошкільної 
освіти 

12 304 
131,00 

11 454 
063,00 850 068,00   

12 210 
107,43 11 418 240,43 

791 
867,00 99,24 99,69 93,15 

  в тому числі                     

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

8 159 
972,00 

8 159 
972,00     

8 144 
094,92 8 144 094,92   99,81 99,81   

   - медикаменти 
14 

200,00 
14 

200,00     
14 

124,46 14 124,46   99,47 99,47   

  
 - продукти 
харчування 

1 558 
721,00 

811 
000,00 747 721,00   

1 498 
482,05 808 962,05 

689 
520,00 96,14 99,75 92,22 

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

1 130 
790,00 

1 130 
790,00     

1 130 
711,92 1 130 711,92   99,99 99,99   

   - капітальні видатки 
99 

580,00   99 580,00   
99 

580,00   99 580,00 100,00   100,00 

  натуральна форма 2 767,00   2 767,00   
2 

767,00   2 767,00 100,00   100,00 

3000 

Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення 

508 
366,00 

508 
366,00     

506 
942,29 506 942,29   99,72 99,72   

  у тому числі:                     

3140 
Оздоровлення та 
відпочинок дітей 

164 
220,00 

164 
220,00     

164 
220,00 164 220,00   100,00 100,00   



3242 

Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального 
забезпечення 

344 
146,00 

344 
146,00     

342 
722,29 342 722,29   99,59 99,59   

4000 
Культура і 
мистецтво 

552 
163,00 

516 
663,00 35 500,00   

551 
441,48 515 974,92 35 466,56 99,87 99,87 99,91 

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення 
діяльності інших 
закладів у галузі 
культури і мистецтва 

552 
163,00 

516 
663,00 35 500,00   

551 
441,48 515 974,92 35 466,56 99,87 99,87 99,91 

  в тому числі                     

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

57 
935,00 

57 
935,00     

57 
744,13 57 744,13   99,67 99,67   

  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 3 500,00 3 500,00     

3 
154,86 3 154,86   90,14 90,14   

  капітальні видатки     35 500,00   
35 

466,56   35 466,56     99,91 

5000 
Фізична культура та 
спорт 

573 
145,00 

548 
773,00 24 372,00   

572 
865,29 548 493,29 24 372,00 99,95 99,95 100,00 

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка спорту 
вищих досягнень та 
організацій, які 
здійснюють 
фізкультурно-
спортивну діяльність 
в регіоні 

573 
145,00 

548 
773,00 24 372,00   

572 
865,29 548 493,29 24 372,00 99,95 99,95 100,00 

  у тому числі:                     

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

350 
933,00 

350 
933,00     

350 
925,45 350 925,45   100,00 100,00   



  

 - оплата комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

27 
500,00 

27 
500,00     

27 
480,00 27 480,00   99,93 99,93   

  Капітальні видатки 
24 

000,00   24 000,00   
24 

000,00   24 000,00 100,00   100,00 

  натуральна форма 372,00   372,00       372,00     100,00 

6000 

Житлово-
комунальне 
господарство 

8 091 
965,00 

5 551 
215,00 

2 540 
750,00   

6 972 
876,88 5 433 063,13 

1 539 
813,75 86,17 97,87 60,60 

6013 

Забезпечення 
діяльності 
водопровідно-
каналізаційного 
господарства 

3 315 
409,00 

2 016 
409,00 

1 299 
000,00   

2 314 
864,36 2 016 377,36 

298 
487,00 69,82 100,00 22,98 

  у тому числі:                     

  Капітальні видатки 
1 299 

000,00   
1 299 

000,00   
298 

487,00   
298 

487,00 22,98   22,98 

6030 

Організація 
благоустрою 
населених пунктів 

4 302 
589,00 

3 534 
806,00 767 783,00   

4 184 
045,52 3 416 685,77 

767 
359,75 97,24 96,66 99,94 

  у тому числі:                     

  
оплата праці з 
нарахуваннями  

1 753 
502,00 

1 753 
502,00     

1 716 
755,65 1 716 755,65   97,90 97,90   

  
оплата комунальних 
платежів 

635 
000,00 

635 
000,00     

590 
662,60 590 662,60   93,02 93,02   

  Капітальні видатки 
513 

500,00   513 500,00   
513 

490,75   
513 

490,75 100,00   100,00 

  натуральна форма 
21 

400,00   21 400,00   
21 

400,00   21 400,00 100,00   100,00 

  Власні надходження     232 883,00       
232 

469,00     99,82 



6082 

Придбання житла для 
окремих категорій 
населення відповідно 
законодавства 

473 
967,00   473 967,00   

473 
967,00   

473 
967,00 100,00   100,00 

7000 
Економічна 
діяльність 

11 376 
677,00 

2 093 
036,00 

9 283 
641,00   

5 666 
276,61 2 092 540,00 

3 573 
736,61 49,81 99,98 38,49 

7330 

Будівництво інших 
обєктів соціальної та 
виробничої 
інфраструктури 
комунальної 
власності 

456 
000,00   456 000,00   

164 
194,10   

164 
194,10 36,01   36,01 

7350 

Розроблення схем 
планування та 
забудови територій 
(містобудівної 
документації) 6 200,00   6 200,00   

6 
000,00   6 000,00 96,77   96,77 

7363 

Виконання 
інвестиційних 
проектів в рамках 
здійснення заходів 
щодо соціально-
економічного 
розвитку окремих 
територій 

7 068 
921,00   

7 068 
921,00   

1 651 
209,77   

1 651 
209,77 23,36   23,36 

7461 

Утримання та 
розвиток 
автомобільних доріг 
та дорожньої 
інфраструктури за 
рахунок коштів 
місцевого бюджету 

3 841 
154,00 

2 088 
634,00 

1 752 
520,00   

3 840 
470,74 2 088 138,00 

1 752 
332,74 99,98 99,98 99,99 

  
в т. ч. утримання 
доріг 

3 802 
694,00 

2 088 
634,00 

1 714 
060,00   

3 802 
010,74 2 088 138,00 

1 713 
872,74 99,98 99,98 99,99 

  
в т. ч. натуральна 
форма 

38 
460,00   38 460,00   

38 
460,00   38 460,00 100,00   100,00 



7650 

Проведення 
експертної грошової 
оцінки земельної 
ділянки чи права на 
неї                     

7680 

Членські внески до 
асоціації органів 
місцевого 
самоврядування 4 402,00 4 402,00     

4 
402,00 4 402,00   100,00 100,00   

8000 Інша діяльність  
141 

043,00 
30 

000,00 111 043,00   
135 

074,04 29 600,00 
105 

474,04 95,77 98,67 94,98 

8110 

Заходи із запобігання 
та ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій 

30 
000,00 

30 
000,00     

29 
600,00 29 600,00   98,67 98,67   

8230 

Інші заходи 
громадського порядку 
та безпеки 

50 
000,00   50 000,00   

49 
110,00   49 110,00 98,22   98,22 

8340 

Природоохоронні 
заходи за рахунок 
цільових фондів 

61 
043,00   61 043,00   

56 
364,04   56 364,04 92,33   92,33 

9000 
Міжбюджетні 
трансферти 

724 
858,00 

537 
734,00 187 124,00   

683 
807,29 496 912,96 

186 
894,33 94,34 92,41 99,88 

9770 
Інші субвенції з 
місцевого бюджету 

724 
858,00 

537 
734,00 187 124,00   

683 
807,29 496 912,96 

186 
894,33 94,34 92,41 99,88 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ 
40 368 
623,00 

26 965 
122,00 

13 403 
501,00   

33 323 
292,83 26 698 597,54 

6 624 
695,29 82,55 99,01 49,43 

            
Начальник відділу, головний 
бухгалтер  Л.С.Лютикова     
ВиконавецьЛютикова Л.С.        



2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

        тридцята третя сесія VIІ 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 30.11.2018 року     № 
724-VIІ «Про  міський   бюджет на 2019 рік»: 
 1.1. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 
рік» відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 
   
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 
 
 
 

Проект рішення підготовлено  виконавчим                          
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ 
«Про міський бюджет на 2019 рік» 



            
Додаток № 1 

до рішення  міської ради від 
___2019  №  ___ - VII     

 

             
Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  
               (грн.)  

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональн

ої 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з  

ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошти 
що 

переда
ються із 
загальн
ого до 
спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них в
и
д
а
т
к
и 
р
о
з
в
и
т
к
у 

Усь
ого 

у 
том

у 
чис
лі  

бю
дж
ет 

роз
вит
ку 

вид
атк
и 

спо
жи
ван
ня 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

оплата 
праці 

ко
му
нал
ьні 
пос
луг
и 
та 

ене
рго
нос

ії 

опл
ата 
пра
ці 

ко
му
нал
ьні 
пос
луг
и 
та 

ене
рго
нос

ії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   
6000     Житлово-комунальне господарство 145930,00 145930,00 122330,00                 145930,00   

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 145930,00 145930,00 122330,00                 145930,00   

       УМКВ 145930,00 145930,00 122330,00                 145930,00   

7000     Економічна діяльність -
145930,00 

-
145930,00                   -145930,00   

0117461 7461 0456 
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 

-
145930,00 

-
145930,00                   -145930,00   

      в т. ч. КП Бесарабія -
145930,00 

-
145930,00                   -145930,00   

      Усього     122330,00                 0,00   

 
Міський 
голова      

А.П.Глу
щенко        

Виконавець:   
Лютикова Л.С.                



3 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

        тридцята третя сесія VIІ скликання 
 

 
Про програму соціально-економічного та культурного 
розвитку м.Татарбунари на 2019 рік. 
 

 
 

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в   Україні», 
Татарбунарська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА:  

 
1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста Татарбунари за 2018 рік (додаток 1).   
 
2. Прийняти Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста 
Татарбунари на 2019 рік (додаток 2).  
  
3. Контроль за виконанням цього рішення   покласти на  заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 
 
 

Проект рішення підготовлено  виконавчим                          
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРОГРАМА 
соціально-економічного розвитку міста Татарбунари 

на 2019 рік 
Паспорт 

 місцевої цільової програми Програма соціально-економічного розвитку міста 
Татарбунари на 2019 рік  
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради 
2. Розробник програми:  виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради 
3. Термін реалізації програми: 2019 рік  
4. Етапи фінансування програми: щомісячно.  
5. Очікувані результати виконання програми:  
- збереження трудового та економічного потенціалу м. Татарбунари; 
 - створення сприятливого середовища для залучення інвестицій; 
 - забезпечення надходження до бюджету;  
- забезпечення фінансування комунальних установ міста;  
- розвиток комунального господарства та покращення якості комунальних послуг;  
- забезпечення добробуту територіальної громади, соціальних гарантій і соціального 
захисту та збереження робочих місць.  
6. Термін проведення звітності: по закінченню терміну дії.  
 
Вступ 
Проект Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 2019 рік 
(далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціально-економічної ситуації міста 
та поданих пропозицій у відповідності до Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 
України», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про 
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 
розвитку та складання проекту державного бюджету», та інших нормативно – 
правових актів. Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій, 
запровадження чіткого механізму взаємодії між владою та усіма суб’єктами 
господарювання, спрямованих на забезпечення необхідних умов для стабілізації 
економіки та запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та 
досягнення прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні 
важелі державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових програм. 
В основу Програми покладені ключові показники розвитку міста та місцевих цільових 
програм з питань соціально-економічного розвитку міста. Реалізація Програми дасть 
можливість підвищити конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість 
економіки міста, створити сприятливі умови для підвищення ділової активності 
суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень та доходів населення, 
розвитку соціальної інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста. 
 
 
 
1. Мета 
Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 2019 рік є:  
1. Збереження економічного потенціалу міської ради в умовах економічної кризи.  



2. Соціальний захист населення, шляхом реалізації міських програм.  
3. Запровадження політики виваженого діалогу між владою і бізнесом у питаннях 
ведення підприємницької діяльності, зниження адміністративних бар’єрів для його 
розвитку та податкової політики. 
4. Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, збереження 
інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності завдяки ефективному 
використанню наявного економічного потенціалу.  
5. Для досягнення поставлених цілей і завдань регіональна політика буде формуватися 
і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для збереження 
економічного потенціалу міста, підвищення її самодостатності. 
 
 
 
2. Цілі 
Комфорт - створення комфортних умов проживання в місті Татарбунари , розвиток  м.  
Татарбунари  як гарного, чистого і безпечного міста для його громадян, гостей і 
наступних поколінь. 
Громадянин - всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток, освіту, 
фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого 
патріотизму. 
Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій, 
створення робочих місць. 
Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади міста та надання їй якісної 
медичної допомоги. 
Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для диверсифікації, 
збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат. 
 
3. Основні завдання 
1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств 
2. Розроблення програми енергоефективності Татарбунарської міської ради    на 2017-
2020 роки;   
3. Залучення та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення 
комунальних підприємств. 
4. Належний облік та оптимізація витрат і втрат енергетичних ресурсів.   
5. Поетапне переведення   котелень  комунальних установ на використання 
альтернативних видів палива.   
6. Утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів. 
7. Заміна застарілого енергозатратного  обладнання (котли, котельні установки тощо) з 
використанням енергозберігаючих технологій. 
8. Виконання заходів програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності м. Татарбунари на 2019 рік. 
9. Залучення власників незавершеного будівництва до укладання договорів та сплати 
пайових внесків у розвитку інженерно-траспортної та соціальної інфраструктури міста 
10. Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання в м.Татарбунари.  
11. Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж. 
12. Покращення благоустрою територій міста. 
13. Будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення. 
14. Створення об’єднань співвласників   багатоквартирних   будинків. 
15. Залучення   державних   коштів до будівництва каналізаційних   мереж. 
16. Визначення   альтернативних   шляхів   забезпечення   водою  міста. 



17. Проведення  робіт  по  встановлення   меж  населених пунктів 
18. Підготовка   інвестиційних    проектів   та   їх   просування. 
19. Розбудова та розширення об’єктів надання туристичних послуг. 
20. Збільшення потужностей дошкільних навчальних закладів шляхом їх 
реконструкції. 
21. Сприяння розвитку молодіжних громадських організацій та об’єднань. 
 
4. Очікувальний результат 
1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств. 
2. Покращення якості надання послуг населенню.   
3. Економія енергоресурсів та бюджетних коштів. 
4. Збільшення обсягів будівельних робіт та введення в експлуатацію індивідуальних 
житлових будинків. 
5. Поліпшення послуг водопостачання населення та водовідведення в м.Татарбунари. 
6. Розширення   площ   зелених насаджень .  
7. Виконання показників дохідної частини місцевого бюджету на 2019 рік. 
8. Залучення капітальних інвестицій. 
9. Стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Заходи, обсяги та джерела фінансування програми. 
 
№ 
з/п 

Код 
ТПКВ 
КМБ 

Код 
тимчасо
вої 
класифі
кації 
видаткі
в та 
кредиту
вання 
місцеви
х 
бюджеті
в 

Найменування об’єкту, вид робіт 
(будівництво, капітальний ремонт, 
реконструкція, реставрація, тощо) 

Загальний 
обсяг 
фінансування 
грн. 

Наявність 
проектно-
кошторисної 
документації
, її 
необхідність 

Джерело фінансування 
(обласний, районний, 
міський, сільський 
бюджет розвитку; 
спонсорські кошти, 
тощо) 

Виконавець 

 0100 Державне управління 
 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 
1.  3132 Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі по вул.. Л. 
Українки,18  м. Татарбунари, 
Одеської області 

270000,00  Міський  бюджет 
 

Виконавчий комітет 
(апарат) 
Татарбунарської 
міської ради 

 6000 Житлово -комунальне господарство 
   
 6030 Забезпечення   діяльності   водопровідно-каналізаційного  господарства 
2.  3110 Придбання  машини  для прочистки  

каналізації  КП "Водопостачальник"  
135000,00  Міський бюджет 

(фонд розвитку) 
КП 
«Водопостачальник» 

3.  3110 Придбання   сміттєвоза      1000000,0  Державний  бюджет КП 
«Водопостачальник» 

4.  3110 Придбання   автомашини  водовозки  для  
КП "Водопостачальник"  

150000,00  Обласний  бюджет 
 

КП 
«Водопостачальник» 

5.  3110 Придбання   автомобіля  асенізатора для  
для   КП «Водопостачальник» 

1500000,00  Обласний  бюджет КП 
«Водопостачальник» 

6.  3110 Придбання  башень  Рожновського  8800000,0  Обласний  бюджет КП 
«Водопостачальник 

7.  3210  Капітальний ремонт  КНС -1 700 000,00  Обласний  бюджет КП 



«Водопостачальник» 
8.  3210 Капітальний ремонт  КНС -2 1450000,00  Обласний  бюджет КП 

«Водопостачальник» 
9.  3210 Капітальний ремонт  КНС -3 1450000,00  Обласний  бюджет КП 

«Водопостачальник» 
10.  3132 Будівництво   водонапірної  насосної 

станції  за адресою: вул. Степова, буд. № 
6 м. Татарбунари, Одеської області 

5000000,00  Державний бюджет КП «Бесарабія» 

11.  3132 Придбання насосів 80000,00  Міський бюджет 
 

КП 
«Водопостачальник 

12.   Субвенція   КП «Водопостачальник » на 
- електроенергію 
- капітальний ремонт насосів 
- виготовлення сміттєвих баків 
- встановлення башт рожновського 
- придбання кожуха та АВР генератора 
- матеріали, запчастини , оплата послуг, 
тощо 

1530906,00 
 
 
 

 Міський бюджет 
 
 

КП 
«Водопостачальник» 

 6030 Організація   благоустрою   населених пунктів 
13. 
 

 3210 Капітальний   ремонт  
адміністративної  будівлі   з 
улаштуванням  центру  надання   
адміністративних  послуг  за адресою: 
Одеська область, м. Татарбунари, 
вул.Центральна,36  

200 000,00  Міський бюджет 
(фонд розвитку) 
 
 

КП «Бесарабія» 

14.  3210 Субвенція УМКВ на: 
- поточний ремонт  тротуарів в м. 
Татарбунари 
- встановлення автобусної зупинки по 
вул.. Миру 
- поточний ремонт вуличного 
освітлення 
- благоустрій парків міста: 
Молодіжного, Татарбунарського 
повстання, Памяті, В.З.Тура та інших 

600000,00  Міський бюджет 
 

УМКВ 

15.  3210 Придбання отвала для трактора та 
обладення для віткоріза 

30 000,00  Міський бюджет 
(фонд розвитку) 

УМКВ 



 

 6060 Утримання  об’єктів   соціальної сфери підприємств, що передаються  до комунальної   власності  
16.    Профілювання доріг   вулиць    міста   100 000,00  Міський бюджет 

 
КП  «Бесарабія» 

17.   Виготовлення  документів  на  міське 
сміттєзвалище 

   70 000,00  Міський бюджет 
 

КП 
«Водопостачальник» 

  7330 Будівництво  об’єктів  соціальної  та   виробничої   інфраструктури  комунальної власності 
18.  3210 Організація  дорожнього  руху  з 

будівництвом   світлофорного об’єкту 
на перехресті   вулиць В. Тура та  
Горького м. Татарбунари Одеської 
області 

     867700,00  Обласний бюджет КП «Бесарабія» 

        
 7461 Утримання та розвиток   автомобільних доріг  та   дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  місцевого бюджету 
19.  2240 Поточний ремонт  дорожнього  

покриття   вулиць  міста Татарбунар 
2890000,00  Міський бюджет 

 
КП «Бесарабія»  

20.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці 
Суворова  в м. Татарбунари  Одеської 
області 

465000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія»  

21.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці  
Кооперативна  в м. Татарбунари  
Одеської області 

200 000,00  Міський бюджет 
 

КП «Бесарабія»  

22.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці   
Чорноморська  в м. Татарбунари  
Одеської області 

400 000,00  Міський бюджет 
 

КП «Бесарабія» 

23.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці   
Гімназична  в м. Татарбунари  
Одеської області 

340 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

24.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці    
Садова  в м. Татарбунари  Одеської 
області 

460 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

25.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці     
Шкільна  в м. Татарбунари  Одеської 
області 

245 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

        
   7650 Проведення   експертної  грошової  оцінки   земельної   ділянки   чи права  на  неї 



26.   2281 Проведення  експертної  грошової 
оцінки   земельної ділянки  чи права 
на неї  

5 000,00  Міський бюджет Виконавчий комітет 
(апарат) 
Татарбунарської 
міської ради 

        
 8200 Громадський порядок та безпека 
 8230 Інші заходи   громадського порядку  та безпеки 
27.  3110 Придбання  10  відеокамер 50000,00  Міський бюджет 

 
Виконавчий комітет 
(апарат) 
Татарбунарської 
міської ради 

 9700 Субвенції  з місцевого  бюджету іншим  місцевим бюджетам на здійснення   програм та заходів  за рахунок коштів  місцевих 
бюджетів 

 9770 Інші субвенції 
28.  2620 Субвенція  районному  бюджету для   

Татарбунарської  НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія» на харчування  
пільгових категорій  дітей  1-4 
класів: дітей з багатодітних сімей, 
дітей напівсиріт, дітей-інвалідів,   
дітей з родин учасників АТО, дітей з 
родин  внутрішньо переміщених осіб 
та дітей, які потерпіли від  наслідків 
Чорнобильської  катастрофи 

260000.00  Міський бюджет 
 

Татарбунарська 
районна рада 

29.  2620 Субвенція   районному бюджету для 
Татарбунарської загальноосвітньої 
школи № 1  ім. В.З. Тура  на 
харчування  пільгових категорій  
дітей  1-4 класів: дітей з 
багатодітних сімей, дітей напівсиріт, 
дітей-інвалідів,   дітей з родин 
учасників АТО, дітей з родин  
внутрішньо переміщених осіб та 
дітей, які потерпіли від  наслідків 
Чорнобильської  катастрофи 

130000,00  Міський бюджет 
 

Татарбунарська 
районна рада 

      



4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцята третя сесія VIІ скликання 
 

 
Про туристичний  збір на 2019 рік  

 
Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтею 69 Бюджетного  кодексу України,   статтями 
10, 268  до  Податкового кодексу України    № 2755-IV від 02.12.2010  зі  змінами   
внесеними  Законом  України   від 23.11.2018    № 2628-VIII  «Про внесення  змін  
до  Податкового  кодексу  України  та деяких  інших законодавчих  актів  України  
щодо покращення  адміністрування  та перегляду  ставок окремих  податків  і  
зборів»  Татарбунарська міська рада   

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Положення  про механізм справляння та порядок сплати 

туристичного збору на 2019  рік (додається). 
2.  Контроль   за виконанням  даного рішення   покласти  на постійну комісію  з 

питань бюджету, фінансів та управління  майном. 
 
 
 

Проект рішення підготовлено  виконавчим                          
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток  
до рішення Татарбунарської міської 
ради «Про встановлення туристичного 
збору на  2019 рік» від  15.02.2019 року  

 
 

Положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного 
збору 

 
1. Загальні   положення  

 
1.1 Туристичний збір  -  це місцевий збір,  кошти  від якого  зараховуються  до 

міського  бюджету. 
 
          2. Платники збору 
2.1. Платниками  збору є  громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію  м. Татарбунари та отримують 
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити 
місце перебування в зазначений строк. 

 
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 
 
а) постійно проживають, у тому числі  на умовах договорів найму,  на території  

Татарбунарської міської ради; 
б) особи, які прибули у відрядження; 
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-

інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 
г) ветерани війни; 
д) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
ж) особи,  які прибули  за путівками  (курсівками)  на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію  до лікувально-профілактичних,   фізкультурно-оздоровчих  та 
санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію  на медичну практику  та 
акредитацію   Міністерства  охорони  здоров’я України;  

з)  діти віком  до 18 років; 
д) дитячі лікувально-профілактичні,  фізкультурно-оздоровчі  та курортно-

санаторні заклади.  
 
2.3 Ведення обліку платників  туристичного збору  покладається на контролюючі 

органи. 
 
3. База справляння збору  
3.1. Базою справляння  збору  є загальна кількість  діб тимчасового  розміщення   у 

місцях проживання  (ночівлі),  визначених підпунктом  4.3 пунктом 4 цього 
Положення. 

 
3.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові 

послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), 



телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), 
обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші 
документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 

 
3. Ставка збору 
Ставка  встановлюється у розмірі  0,5  відсотка  від розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої   законом на  1 січня  звітного (податкового року, для однієї  особи  
за   одну  добу  тимчасового розміщення  особи  у місцях  тимчасового  розміщення  
(ночівлі) визначеної пунктом 2 цього  Положення. 

 
 
4. Податкові агенти 
 
4.1. Податковим агентом визнається особа, на яку покладається обов’язок із 

справляння, обчислення та перерахування туристичного збору до міського бюджету 
від імені та за рахунок коштів платника збору. 

 
4.2. Податкові агенти прирівнюються до платників податку і мають права та 

виконують обов’язки, встановлені Податковим кодексом України, для платників 
податків. 

 
4.3. Справляння збору здійснюється податковими агентами: 
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих,  

хостелів, будинків відпочинку, туристичних  баз,  гірських  притулків, таборів  для 
відпочинку,  пансіонатів   та інших  закладів  готельного типу, санаторно-курортних  
закладів; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих 
осіб  з метою  їх тимчасового розміщення  на   поселення у що належать   фізичним 
особам  на праві власності або на праві користування  за договором найму (житловий  
будинок, прибудова до житлового будинку, квартира,  котедж,  кімната,   садовий 
будинок,  дачний будинок, будь-які  інші  об’єкти, що використовуються  для  
тимчасового проживання  (ночівлі) ; 

в) юридичними особами, які уповноважуються  міською радою  справляти  збір   на 
умовах договору, укладеного  з  Татарбунарською міською радою. 

 
4.4. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає 

послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого 
податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента 
туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням 
підрозділу. 

 
5. Особливості справляння збору  
 Платники збору   сплачують  суму збору  авансовим внеском  перед тимчасовим 

розміщенням  у місцях проживання  (ночівлі) податковим  агентам, які справляють  
збір,  пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму 
сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. 

   
6. Податковий період      
      Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 
 



 7. Порядок сплати збору 
 
7.1. Збір сплачується податковими  агентами за своїм  місцезнаходженням до 

бюджету Татарбунарської міської ради щоквартально, у визначений  для  
квартального  звітного (податкового)  періоду строк   та  відповідно до  податкової 
декларації  за  звітний (податковий)   квартал    за   місцезнаходженням  податкових  
агентів.  

 7.2. До міського бюджету зараховується 100% туристичного збору. 
 

 8. Відповідальність 
8.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати 

збору до міського бюджету покладається на податкових агентів-платників 
туристичного збору у відповідності до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 р. 
№ 2755-VІ. 

 
8.2. На податкового агента –платника збору, що не подав або несвоєчасно подав 

податкову декларацію туристичного збору, а також не сплатив суму самостійно 
визначеного грошового зобов’язання протягом строків, визначених чинним 
законодавством України, накладаються штрафні санкції у розмірах, передбачених 
Податковим кодексом України  від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. 

 
8.3. Після закінчення встановлених чинним законодавством України строків 

погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу 
нараховується пеня у відповідності до Податкового кодексу України  від 02.12.2010 р.  
№ 2755-VІ. 

 
9. Контроль. 
Контроль за своєчасністю подання податкової декларації туристичного збору, 

правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету здійснює 
державна податкова інспекція  у м.  Татарбунари   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

        тридцята друга сесія VIІ скликання 
 

 
 

 
 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Прийняти з балансу дошкільних закладів освіти  (комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради 
та  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 
«Незабудка» компенсую чого типу Татарбунарської міської ради) на баланс 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради наступні матеріальні активи:  
 
№ 
п/п 

Найменування Рахунок 
обліку 

Інвентарни
й номер 

кіл
ькі
сть 

Балансова 
вартість 

грн. 
І. Комунальний заклад 

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

    

1.1 Будівля д/с «Колосок» 1013  1 5384907 
1.2 Пожарний водоєм 1013  1 0,00 
2. Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 1 
«Незабудка» компенсую чого 
типу 

    

2.1 Комплекс д/с № 1 1013 10310002 1 144920 
2.2 Будівля яслів 1013 10310003 1 90037 
2.3 Котельна д/с 1013 10310023 1 27395 
2.4 Сарай для тварин 1013 10310027 1 10152 
2.5 Туалет на 8 м. 1013 10310028 1 5013 
2.6 Тіньові навіси 1013 10310029 2 143554 
2.7 Дитяча площадка 1013 10330079 1 5040 
 Всього   10 5811018 
         2. Створити комісію по прийняттю матеріальних активів в наступному складі: 
- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

Про    прийняття з балансу    дошкільних 
закладів освіти  на   баланс   виконавчого 
комітету   Татарбунарської міської    ради 
матеріальних активів 



- Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету (апарату) 
міської ради; 
- Горзов Г.А.- головний спеціаліст сектору з питань бюджету та інвестицій відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради; 
- Лавриненко Л.В. – директор (комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради; 
-Сурдул Ж.І. – директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 1 «Незабудка» компенсую чого типу Татарбунарської міської ради. 
        3. Комісії скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених матеріальних 
активів. 
        4. Прийняті на баланс виконавчого комітету міської ради матеріальні активи, 
зазначені в п. 1 даного рішення передати в оренду відділу освіти Татарбунарської 
районної державної адміністрації із складанням акту прийому-передачі в присутності 
створеної комісії у складі: 
- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 
- Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету (апарату) 
міської ради; 
- Горзов Г.А.- головний спеціаліст сектору з питань бюджету та інвестицій відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради; 
- Лавриненко Л.В. – директор (комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради; 
-Сурдул Ж.І. – директор комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 1 «Незабудка» компенсую чого типу Татарбунарської міської ради 
-Представники відділу освіти Татарбунарської райдержадміністраціїю 
        5. Передати в оренду без проведення конкурсу  за 1 грн. районному відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації наступні  матеріальні активи:  
 
№ 
п/п 

Найменування Рахунок 
обліку 

Інвентарни
й номер 

кіл
ькі
сть 

Балансова 
вартість 

грн. 
І. Комунальний заклад 

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

    

1.1 Будівля д/с «Колосок» 1013  1 5384907 
1.2 Пожарний водоєм 1013  1 0,00 
2. Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 1 
«Незабудка» компенсую чого 
типу 

    

2.1 Комплекс д/с № 1 1013 10310002 1 144920 
2.2 Будівля яслів 1013 10310003 1 90037 
2.3 Котельна д/с 1013 10310023 1 27395 
2.4 Сарай для тварин 1013 10310027 1 10152 
2.5 Туалет на 8 м. 1013 10310028 1 5013 
2.6 Тіньові навіси 1013 10310029 2 143554 
2.7 Дитяча площадка 1013 10330079 1 5040 
 Всього   10 5811018 
 



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 
 

Проект рішення підготовлено  виконавчим                          
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 питання порядку денного 
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцята третя сесія VIІ скликання 
 

Про підтвердження факту перебування  
об’єкту нерухомого майна в комунальній  
власності територіальної громади 

 
У зв’язку з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

яке знаходиться на балансі виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, 
керуючись статтями 25, 60  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктом 44 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127 «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  на підставі 
рішення 15 сесії 7 скликання Татарбунарської міської ради від 10.03.2017 року № 333 
– VII, технічний паспорт № 264 від 16.07.2018, довідку  Фонду державного майна 
України від 13.04.2017 року № 10-15-1593, з метою впорядкування та обліку 
комунального майна територіальної громади м. Татарбунари, Татарбунарська міська 
рада 

  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Підтвердити факт перебування в комунальній власності територіальної громади м. 
Татарбунари об’єкту нерухомого майна - 1/3 частини нежитлової будівлі 
(приміщення) літ. А вх.1, що знаходиться за адресою: м. Татарбунари, вулиці 
Центральна 50 б, площею 74.5 кв. м. 

2. Доручити виконавчому комітету Татарбунарської міської ради забезпечити 
проведення державної реєстрації  1/3 частини нежитлового приміщення по вулиці 
Центральна 50 б.  

3. 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. 
 

 
Проект рішення підготовлено  виконавчим                          
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 
 
 

 



7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцята третя сесія VIІ скликання 
 

Про передачу в оренду нежитлових приміщень  
комунальної власності територіальної громади  
м. Татарбунари 

 
Керуючись статтею 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, 
молоді та спорту Татарбунарської районної державної адміністрації, Татарбунарська 
міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати в оренду без проведення конкурсу відділу культури, комунікацій з 
громадськістю, сім’ї, молоді та спорту Татарбунарської районної державної 
адміністрації  кабінет № 14, загальною площею 15.8 кв. м. в будівлі, що розташована 
за адресою м. Татарбунари вул. Центральна, 36 з 01.03.2019 року до 31 грудня 2020 
року. 

2. Розмір орендної плати встановити в сумі 1 грн. на рік. 

3. Відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту 
Татарбунарської районної державної адміністрації відшкодовувати витрати на 
утримання приміщеня згідно наданих виконавчим комітетом Татарбунарської міської 
ради розрахунків. 

4. Укласти в установленому порядку договір оренди нежитлового приміщення 
комунальної власності територіальної громади м. Татарбунари згідно з пунктом 1 
цього рішення (зразок договору додається) та договір на відшкодування комунальних 
послуг. 

5. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з питань 
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 
 
Проект рішення підготовлено  виконавчим                          
комітетом (апаратом) міської ради 

 
 
 

 
 
 



8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцята третя сесія VIІ скликання 
 

Про проведення  оцінки земель 
(нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок) в межах населеного 
пункту м.Татарбунари у 2019 році. 

 
 

     Керуючісь статтею 15, 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 83 
Земельного кодексу України, статтями 10, 20, 21 Закону україни «Про Державний 
земельний кадастр», статтею 7 Закону України “Про плату за землю”, постановою 
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051 «Про затвердження 
Порядку ведення Державного земельного кадастру», з метою ефективного 
використання земель в межах населеного пункту м.Татарбунари та надходження 
коштів до місцевого бюджету, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету на розробку технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах населеного пункту 
м.Татарбунари та провести оцінку земель (нормативно грошову оцінку земельних 
ділянок) в межах населеного пункту м.Татарбунари у 2019 році. 

2. Затвердити кошторис вартості робіт з грошової оцінки земель в межах 
населеного пункту м.Татарбунари у суммі 168652 (сто шістдесят вісім тисяч 
шістсот п’ятдесят дві) гривні. 

3. Місцевим бюджетом на 2019 рік передбачити статтю витрат на 
проведення оцінки земель в межах населеного пункту м.Татарбунари. 

4. Уповноважити міського голову А.П.Глущенка укласти договір на 
виконання робіт щодо розробки технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок в межах населеного пункту м.Татарбунари. 

5. Зобов’язати розробника технічної документації (виконавця за договором) 
скласти електронний документ зі структурою, змістом та технічними 
характеристиками, встановленими додатком 1 Порядку, затвердженого постановою 
Кабінету міністрів України від 12.10.2012 року №1051 та забезпечити внесення 
відомостей до Державного земельного кадастру. 

6. У календарному плані з виконання робіт, що є додатком до договору,  
передбачити пункт про необхідність внесення відомостей до Державного земельного 
кадастру про нормативну грошову оцінку земель населенного пункту після 
затвердження технічної документації та в тексті договору зазначити пункт про те, що 
фінансові розрахунки по договору завершуються лише після отримання витягу з 
Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей.  



7. Виконавчому комітету (апарату) 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.  

8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою 
та охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської 
міської ради від 31.08.2016 року №161- VІІ «Про 
затвердження архітектурно - планувального 
рішення та плану зонування територій міста 
Татарбунари»  

 

     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 заяви Ліщенко 
Галини Семенівни, Прокопця Сергія Андрійовича, протокол засідання комісії, 
службову записку начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету 
Катанова І.В.,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. 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»: 

 
1.1.У Плані зонування територій м.Татарбунари, перенести по фасаду будинків 

червону лінію за адресами: м. Татарбунари, вул. Кооперативна,1, вул.Кооперативна,3, 
вул.Кооперативна,5-а,  вул.Кооперативна,5,  вул. Кооперативна,7,  вул. Мічуріна, 11, 
відповідно схеми у Додатку 1. 

1.2. У Плані зонування територій м.Татарбунари, змінити функціональне 
призначення території з комунально-складської на садибну забудову за адресами: м. 
Татарбунари, вул. Татарбунарського повстання, 40, вул. Татарбунарського повстання, 
42,  вул. Татарбунарського повстання, 44,   вул. Татарбунарського повстання, 46, 
відповідно схеми у Додатку 2. 

1.3. У Плані зонування територій м.Татарбунари, перенести лінію дороги за 
адресою: м. Татарбунари, вул.Кілійська,14 на розі з вул. Верхня, відповідно схеми у 
Додатку 3. 

 
2. Врахувати зміни при розробці Генерального плану м.Татарбунари. 
 
3. Виконавчому комітету (апарату) Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, направити завірену копію цього 
рішення з додатками ПП «Вертикаль-Е» (архітектору О.М.Очинському). 

 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про встановлення пільги зі сплати земельного податку 
за клопотанням Кілійського міжрайонного управління 
водного господарства 
 
Керуючись пунктами 282, 283, абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 
Податкового кодексу України та пунктами 24, 35 частини першої статті 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.05.2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про 
встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки»,  Наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства від 23.05.2017, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 
032.07.2017 року за № 814/30682 «Про внесення змін до деяких наказів», розглянувши 
клопотання Кілійського міжрайонного управління водного господарства, 
Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Встановити з 01.01.2019 року пільгу зі сплати земельного податку на 

території Татарбунарської міської ради Кілійському міжрайонному управлінню 
водного господарства у розмірі 100 відсотків, як такому, що повністю утримується за 
рахунок державного бюджету. 

   2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 
           
          3. Направити копію цього рішення Арцизькій об’єднаній державній 
податковій інспекції Головного  Управління  ДФС в Одеській області протягом 5 
днів з  дня його оприлюднення. 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет (апарат) 
Татарбунарської міської ради. 

  
   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 



11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Матюшенка Євгена Анатолійовича 
 

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 
проект землеустрою Матюшенка Євгена Анатолійовича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Матюшенку Євгену 
Анатолійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Федора Бальца, будинок 2-а, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1299. 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Матюшенку 
Євгену Анатолійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Федора Бальца, будинок 2-а, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1299. 

3.   Зобов`язати Матюшенка Євгена Анатолійовича: 
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.  
   
 

 
 
 



12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання  земельних 
ділянок в м. Татарбунари для надання в оренду за 
клопотанням Татарбунарського сільського 
споживчого товариства 
 

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», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 
оренду землі»,  розглянувши клопотання та технічну документацію 
Татарбунарського сільського споживчого товариства,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання  земельної ділянки Татарбунарському сільському споживчому 
товариству для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 
будинок 44, на дві окремі земельні ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0333, площею 0,0890 га та з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0334, площею 0,0102 га. 

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

Татарбунарському сільському споживчому товариству для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 44, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0333, площею 0,0890 га. 

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

Татарбунарському сільському споживчому товариству для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 44, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0334, площею 0,0102 га. 

 
4.   Зобов`язати Татарбунарське сільське споживче товариство: 
4.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  
4.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  



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

 
5. 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.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Вєтрогона Віктора Олександровича 
 

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 Вєтрогона Віктора Олександровича,  Татарбунарська міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Вєтрогону Віктору 
Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 70, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1293. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вєтрогону 

Віктору Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 70, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1293. 

 
3.   Зобов`язати Вєтрогона Віктора Олександровича: 
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.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Коломіченко Євгенії Порфирівни 
 

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 Коломіченко Євгенії Порфирівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Коломіченко Євгенії 
Порфирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 12, з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0275. 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Коломіченко 
Євгенії Порфирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 12, з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0275. 

3.   Зобов`язати Коломіченко Євгенії Порфирівні: 
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.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Чумаченка Валерія Васильовича 
 

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 Чумаченка Валерія Васильовича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чумаченку Валерію 
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 74, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1297. 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чумаченку 
Валерію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 74, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1297. 

3.   Зобов`язати Чумаченка Валерія Васильовича: 
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.  
   

 
   
 
 



                                                                                            16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Фирсенко Клавдії Дмитрівни 
 

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 Фирсенко Клавдії Дмитрівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Фирсенко Клавдії 
Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 30, з площею 
земельної ділянки 0,0877 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0781. 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Фирсенко 
Клавдії Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 30, з площею 
земельної ділянки 0,0877 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0781. 

3.   Зобов`язати Фирсенко Клавдію Дмитрівну: 
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.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 



17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Ліщенко Галини Семенівни 
 

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 Ліщенко Галини Семенівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ліщенко Галині 
Семенівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Татарбунарського повстання, будинок 
46, з площею земельної ділянки 0,0605 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1260. 

 
2. 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.  

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  
   
 
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 

 
 
 
 



18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцята третя сесія VIІ 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 
Котович Євдокії Денисівни 
 

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 Котович Євдокії Денисівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Котович Євдокії 
Денисівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 10, з площею 
земельної ділянки 0,0588 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1300. 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Котович 
Євдокії Денисівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 10, з площею 
земельної ділянки 0,0588 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1300. 

3.   Зобов`язати Котович Євдокію Денисівну: 
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.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



19 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Кіндрат Людмили Іванівни 
 

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 Кіндрат Людмили Іванівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кіндрат Людмилі 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 15, з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0278. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кіндрат 

Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 15, з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0278. 

3.   Зобов`язати Кіндрат Людмилу 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.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Котович Алли Олександрівни та Котовича Олександра 
Павловича 
 

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 Котович Алли Олександрівни та Котовича Олександра 
Павловича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Котович Аллі 
Олександрівні та Котовичу Олександру Павловичу для експлуатації та обслуговування 
майстерні по розборці та ремонту електроприладів автомобілів, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Верхня, будинок 2-б, з площею 
земельної ділянки 0,0480 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0304. 

 
2.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 30(тридцять) років гр. 

Котович Аллі Олександрівні та Котовичу Олександру Павловичу, з цільовим 
призначенням: J.12.04, для експлуатації та обслуговування майстерні по розборці та 
ремонту електроприладів автомобілів, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Верхня, будинок 2-б, з площею земельної ділянки 0,0480 
га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0304. 

3.   Зобов`язати Котович Аллу Олександрівну та Котовича Олександра Павловича: 
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. 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.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ 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 
Яценко Олесі Олександрівни 
 

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 Яценко Олесі Олександрівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Яценко Олесі 
Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 17, з площею 
земельної ділянки 0,0835 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1204. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Яценко Олесі 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 17, з площею 
земельної ділянки 0,0835 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1204. 

3.   Зобов`язати Яценко Олесю Олександрівну: 
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.  
   
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 



 
22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 
Про передачу у приватну власність 
земельної ділянки за клопотанням Докова 
Дем’яна Івановича 
 

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 
Докова Дем’яна Івановича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Докову 

Дем’яну Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 11, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1269. 

 
2.   Зобов`язати Докова Дем’яна Івановича: 
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
2.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
 
3. 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.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 

 
 
 



23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 
Про передачу у приватну власність 
земельної ділянки за клопотанням 
Жулавського Костянтина Вікторовича 
 

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 
Жулавського Костянтина Вікторовича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Жулавському 

Костянтину Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 87, з площею 
земельної ділянки 0,0610 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1232. 

 
2.   Зобов`язати Жулавського Костянтина Вікторовича: 
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
2.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
 
3. 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.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 
 
 



24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 
Про передачу у приватну власність 
земельної ділянки за клопотанням Руденка 
Руслана Олеговича 
 

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 
Руденка Руслана Олеговича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Руденку 

Руслану Олеговичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 43, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1206. 

 
2.   Зобов`язати Руденка Руслана Олеговича: 
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
2.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
 
3. 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.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 

 
 



25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 
Про передачу у приватну власність 
земельної ділянки за клопотанням 
Чумаченка Миколи Борисовича 
 

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 
Чумаченка Миколи Борисовича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чумаченку 

Миколі Борисовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Садова, будинок 5, з площею земельної 
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1262. 

 
2.   Зобов`язати Чумаченка Миколу Борисовича: 
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
2.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
 
3. 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.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 
 
 



 
26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м.Татарбунари за 
клопотанням Економа Олександра 
Миколайовича 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи Економа Олександра Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Економа Олександра 
Миколайовича із земель комунальної власності з цільовим призначенням: для 
будівництва та експлуатації індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0053 га, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Верхня 2-
в, гараж № 3  для введення в експлуатацію існуючого об’єкту. 

 
2. Зобов`язати Економа Олександра Миколайовича надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації 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.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 



27 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м.Татарбунари за 
клопотанням АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Татарбунарська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» із земель комунальної власності з цільовим 
призначенням: для будівництва та обслуговування об’єкту енергетичної 
інфраструктури, орієнтовною площею 0,0175 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева.  

 
2. Зобов`язати публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 

надати розроблений у відповідності до містобудівної документації 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.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 



28 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м.Татарбунари за 
клопотанням АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», Татарбунарська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» із земель комунальної власності з цільовим 
призначенням: для будівництва та обслуговування об’єкту енергетичної 
інфраструктури, орієнтовною площею 0,0100 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська.  

 
2. Зобов`язати публічне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» 

надати розроблений у відповідності до містобудівної документації 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.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 



 
29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання  
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м.Татарбунари за 
клопотанням Буднік Ірини Семенівни 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи Буднік Ірини Семенівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Буднік Ірині Семенівні із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: В.03.07, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0106 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок №76-а .  

 
2.Зобов`язати Буднік Ірину Семенівну надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації 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.  
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 

 
 
 



 
30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м.Татарбунари за 
клопотанням Юркула Юрія Юрійовича 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи Юркула Юрія Юрійовича,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Юркулу Юрію Юрійовичу із 
земель комунальної власності з цільовим призначенням: В.03.07, для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 0,0040 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, будинок № 2-б, 
приміщення №4.  

 
2. Зобов`язати Юркула Юрія Юрійовича надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації 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.  
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 

 
 



31 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м.Татарбунари за 
клопотанням товариства з обмеженою 
відповідаль-ністю «АТА СЕРВІС» 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи товариства з обмеженою відповідальністю «АТА СЕРВІС»,  
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років товариству з обмеженою 
відповідальністю «АТА СЕРВІС» із земель комунальної власності з цільовим 
призначенням: В.12.11, для розміщення та експлуатації автозаправної станції, 
орієнтовною площею 0,580 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
місто Татарбунари, вулиця Степова, будинок 15.  

 
2.Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «АТА СЕРВІС» надати 

розроблений у відповідності до містобудівної документації 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.  
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
   



 
32 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м.Татарбунари за 
клопотанням Вєтрогон Тамари Іванівни 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи Вєтрогон Тамари Іванівни,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність Вєтрогон Тамарі Іванівні із земель комунальної власності з 
цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з орієнтовною площею -0,0683 
га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Партизанська, будинок 6-б.  

.  
 
2. Зобов`язати Вєтрогон Тамару Іванівну надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації 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.  
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 



 
33 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про втрату чинності пункту 5 рішення 
Татарбунарської міської ради від 16.02.2018 
року №561- VІІ за заявою Чернишової 
Любові Вікторівни та Чиханцова Анатолія 
Миколайовича 
 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши заяву та надані документи Чернишової 
Любові Вікторівни та Чиханцова Анатолія Миколайовича,  Татарбунарська міська 
рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Визнати таким що втратив чинність пункт 5  рішення Татарбунарської міської 

ради від 16.02.2018 року №561- VІІ, у частині надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою гр. Чернишової Любові Вікторівни та гр. Чиханцова Анатолія 
Миколайовича, за адресою м.Татарбунари, вул.Робоча,11-а, у зв’язку зі зміною площі 
та цільового призначення земельної ділянки.  

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
29 питання порядку денного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
34 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду за клопотанням 
Чернишової Любові Вікторівни та 
Чиханцова Анатолія Миколайовича 
 

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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 
документи Чернишової Любові Вікторівни та Чиханцова Анатолія Миколайовича,  
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Чернишовій Любові 
Вікторівні та гр. Чиханцову Анатолію Миколайовичу, із земель комунальної власності 
з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування закладів побутового 
обслуговування, нежитлової будівлі -пральні, з орієнтовною площею - 0,0668 га, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча, 
будинок 11-а.  

.  
 
2. Зобов`язати гр.Чернишову Любов Вікторівну та гр.Чиханцова Анатолія 

Миколайовича 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.  
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 



 
 

35 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської 
міської ради від 25.04.2007 року № 173-V за заявою 
Мордовцевої Ольги Миколаївни 

 
 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши  
заяву Мордовцевої Ольги Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

5. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 25.04.2007 року 
№ 173-V, у частині, що стосується гр. Мордовцевої Ольги Миколаївни, а саме: 
         -у назві та пунктах 1, 3 замість слів:  «проектно-технічної документації»,  
зазначити слова: «проекту землеустрою щодо відведення»; 

-у пункті 1 замість слів та цифр: «приблизною площею 0,0124 га ФОП 
Мордовцевій О.М. для експлуатації та обслуговування магазину», зазначити слова та 
цифри: «гр.Мордовцевій Ользі Миколаївні, орієнтовною площею 0,0090 га, з цільовим 
призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі». 
 

6. Виконавчому комітету (апарату) 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.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 

 
 
 
 



36 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про внесення змін до договору оренди землі в 
м.Татарбунари за заявою Ткаченка Олександра 
Миколайовича 

 
              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду землі»,  розглянувши  заяву Ткаченка Олександра Миколайовича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в договір оренди землі від 19.12.2017 року № 149 (запис про 
державну реєстрацію від 20.12.2017 року № 24149357), щодо земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0286, площею земельної ділянки  - 0,0023 га, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Центральна, будинок 36-а, у зв’язку з припиненням Ткаченком Олександром 
Миколайовичем підприємницької діяльності в особі фізичної особи - підприємця, а 
саме: 
         -у преамбулі, тексті, реквізитах сторін договору та акті приймання - передачі 
земельної ділянки виключити слова: «фізичної особи – підприємця» та скорочення 
«ФОП». 
 

2. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 
договору оренди землі. 

 
3. Направити копію цього рішення та додаткої угоди до договору оренди 

землі Арцизькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного  Управління  
ДФС в Одеській області протягом 5 днів з  дня його оприлюднення. 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 



 
37 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про внесення змін до договору оренди землі в 
м.Татарбунари за заявою Носаченка Владислава 
Павловича 

 
              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про оренду землі»,  розглянувши  заяву Носаченка Владислава Павловича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

5. Внести зміни в договір оренди землі від 07.07.2014 року № 71 (запис про 
державну реєстрацію від 14.08.2014 року № 6684865), щодо земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:0202, площею земельної ділянки  - 0,3056 га, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, 
будинок 19-а, у зв’язку з припиненням Носаченком Владиславом Павловичем 
підприємницької діяльності в особі фізичної особи - підприємця, а саме: 
         -у преамбулі, тексті, реквізитах сторін договору та акті приймання - передачі 
земельної ділянки виключити слова: «фізичної особи – підприємця» та скорочення 
«ФОП». 
 

6. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 
договору оренди землі. 

 
7. Направити копію цього рішення та додаткої угоди до договору оренди 

землі Арцизькій об’єднаній державній податковій інспекції Головного  Управління  
ДФС в Одеській області протягом 5 днів з  дня його оприлюднення. 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 



38 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про внесення змін до тимчасової угоди 
користування земельною ділянкою в 
м.Татарбунари за заявою Мельника Олександра 
Георгійовича 

 
 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним 
кодексом України,  розглянувши  заяву Мельника Олександра Георгійовича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в тимчасову угоду користування земельною ділянкою від 
11.12.2018 року № 215, щодо земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0294, площею земельної ділянки  - 0,1062 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 39, а саме: 

пункт 10 угоди доповнити реченням «До дати введення в експлуатацію 
нежитлової будівлі встановити плату за користування землею у розмірі 3% від 
нормативної грошової оцінки землі та буде становити 27841,88 (двадцять сім тисяч 
вісімсот сорок одну) гривня 88 копійок на рік, при цьому розрахунок плати за землю 
за ставкою 3% провести з 11.12.2018 року.» 

 
2. Направити копію цього рішення та додаткої угоди Арцизькій об’єднаній 

державній податковій інспекції Головного  Управління  ДФС в Одеській області 
протягом 5 днів з  дня його оприлюднення. 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 
 
 

 



39 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 
Про поновлення дії договорів оренди землі та 
тимчасових угод за заявами: фізичних осіб – 
підприємця Алєксєєнко Людмили Іванівни, 
Бєлоконенка Сергія Валентиновича, Василькіна 
Володимира Костянтиновича, Капітан Марії 
Іванівни;   Черкаської Світлани Леонідівни; 
Татарбунарського сільського споживчого товариства; 
Товариству з обмеженою відповідальністю 
«РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 
 

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», Цивільним кодексом України, 
розглянувши клопотання фізичних осіб – підприємця  Алєксєєнко Людмили Іванівни, 
Бєлоконенка Сергія Валентиновича, Василькіна Володимира Костянтиновича, Капітан 
Марії Іванівни;   Черкаської Світлани Леонідівни; Татарбунарського сільського 
споживчого товариства, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Поновити до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю Алєксєєнко 
Людмилі Іванівні дію договору оренди землі від 26.11.2013 року № 185, на земельну 
ділянку площею 0,0030 га, для будівництва та експлуатації об’єкта торгівлі, за 
адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня,7-а. 

2. Поновити до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю Бєлоконенку 
Сергію Валентиновичу дію договору оренди землі від 18.04.2013 року № 183, на 
земельну ділянку площею 0,0024 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: 
Одеська область, м.Татарбунари, вул. Василя Тура, 15, приміщення № 8-Б. 

3. Поновити до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю Василькіну 
Володимиру Костянтиновичу дію договору оренди землі від 31.10.1996 року № 85, на 
земельну ділянку площею 0,0042 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: 
Одеська область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня,24. 

4. Поновити до 01.01.2020 року фізичній особі – підприємцю Капітан марії 
Іванівні дію договору оренди землі від 18.09.2015 року № 203, на земельну ділянку 
площею 0,0170 га, для експлуатації об’єкта торгівлі поіменованого об’єкту магазину 
«Бурьонка», за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Центральна,44. 

5. Поновити до 01.01.2020 року гр. Черкаській Світлані Леонідівні дію 
тимчасової угоди користування земельною ділянкою від 11.09.2015 року № 202, на 
земельну ділянку площею 0,0044 га, для експлуатації гаражу, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Соборна, 10. 



6. Поновити до 01.01.2020 року Татарбунарському сільському споживчому 
товариству дію договору оренди землі від 09.03.2006 року № 47, на земельну ділянку 
площею 0,0223 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: Одеська область, 
м.Татарбунари, вул. Василя Тура, поіменований об’єкт магазин «Господар». 

7. Поновити до 01.01.2020 року Товариству з обмеженою відповідальністю 
«РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» дію договору оренди землі від 17.11.2014 року № 198, на 
земельну ділянку площею 0,15 га, для експлуатації комплексу нежитлових будівель 
господарського та адміністративного призначення, за адресою: Одеська область, 
м.Татарбунари, вул. Татарбунарського повстання,2 та у зв’язку з сезонним характером 
роботи з бетонними конструкціями на період з 01 листопада по 31 березня встановити 
ставку оренди  в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

8. Рекомендувати заявникам зазначеним у пунктах 1-7 цього рішення 
розробити документацію із землеустрою та подати на затвердження міській раді.  

   9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
40 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про припинення дії договору оренди землі в 
м.Татарбунари за заявою Черби Олександра 
Гавриловича та Черби Валентини 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», Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву  Черби Олександра 
Гавриловича та Черби Валентини Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Припинити гр. Чербі Олександру Гавриловичу та гр. Чербі Валентині 

Іванівні дію договору оренди землі № 196 від 07.12.2018 року (запис про державну 
реєстрацію від 12.12.2018 року №29541430), з цільовим призначенням: В.02.01., для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:005:1278, площею 
земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Колісніченка, будинок 2, у звязку з переходом права власності на 
житловий будинок до іншої особи. 

 
2. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 
 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
41 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про припинення дії договору оренди землі в 
м.Татарбунари за заявою Гросул Любові 
Володимирівни 
 
         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 заяву  Гросул Любові 
Володимирівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Припинити гр. Гросул Любові Володимирівні дію договору оренди землі 

№ 188 від 23.10.2018 року (запис про державну реєстрацію від 12.11.2018 року 
№28977264), з цільовим призначенням: для будівництва індивідуальних гаражів, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0316, площею земельної ділянки  - 0,0026 га, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Горького,2, гараж №2, у звязку з переходом права власності на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, до іншої особи.  

 
2. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 
 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про припинення дії договору оренди землі в 
м.Татарбунари за заявою Савчука 
Олександра Борисовича та Савчука Сергія 
Борисовича 
 
         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 заяву  Савчука 
Олександра Борисовича та Савчука Сергія Борисовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Припинити гр. Савчуку Олександру Борисовичу та Савчуку Сергію 
Борисовичу дію договору оренди землі від 07.12.2018 року № 195 (запис про державну 
реєстрацію від 11.12.2018 року №29522173), з цільовим призначенням: з цільовим 
призначенням: В.02.01., для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0325, площею земельної ділянки  - 0,0798 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 19, у звязку з 
переходом права власності на житловий будинок до іншої особи. 

 
2. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 
 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 
 
 
 
 
 



 
43 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

тридцять третя сесія VIІ скликання 
 

Про припинення дії договору оренди землі в 
м.Татарбунари за заявою Беседенка Миколи 
Миколайовича 
 
         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 заяву  Беседенка Миколи 
Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Припинити гр. Беседенку Миколі Миколайовичу дію договору оренди 

землі від 20.12.2018 року № 198 (запис про державну реєстрацію від 21.12.2018 року 
№29715323), з цільовим призначенням: з цільовим призначенням: В.02.01., для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з кадастровим номером 5125010100:02:005:1272, площею 
земельної ділянки  - 0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 9, у звязку з переходом права власності на 
житловий будинок до іншої особи. 

 
2. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 
 

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища.  

 
 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 


