Татарбунарська міська рада

МАТЕРІАЛИ
34 сесії 7 скликання
(засідання сесії 05.04.2019 року о 14.00
спільне засідання постійних депутатських
комісії 02.04.2019 о 14.00)

Порядок дений тридцять четвертої сесії сьомого скликання
1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року № 724VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік»
2. Про присвоєння міському голові Глущенку Андрію Петровичу 7 рангу посадової
особи місцевого самоврядування
3. Про надання дозволу на списання з балансу управління майном комунальної
власності та забезпечення благоустрою в місті квартири № 14 по вулиці
Горького, 8 в м. Татарбунари
4. Про оголошення конкурсу про передачу в оренду нежитлової будівлі за адресою м.
Татарбунари вул. Центральна, 50
5. Про приватизацію частини квартири № 6 розташованої в м. Татарбунари по вул.
Робоча, 15 за заявою Остапюк Артема Вадимовича
6. 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 Сивоконь Тамари Іванівни
7. 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 Чебана Сергія Петровича
8. 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 Сорочан Лариси Олександрівни
9. 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 Добрєва Василя Федоровича
10. 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 Ткачової Тетяни Олександрівни
11. 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 Вторенка Леоніда Васильовича
12. 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 Мударісова Олександра Олександровича
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для
передачі в оренду за клопотанням Чумаченко Галини Василівни
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 Коваль Марії Леонідівни
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в м.
Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Мукієнко Авалми Олімшоївні
16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду за клопотанням Павликівської Марії Ярославівни
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду за клопотанням Чумаченко Людмили Василівни
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду за клопотанням Сімаченко Любові Федосіївни

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність за клопотанням Сімаченка Дмитра Миколайовича
20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність за клопотанням Стасій Алли Григорівни
21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки за клопотанням Голубенка Івана Семеновича
22. Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами: Федорова Сергія
Порфирійовича та Федорова Миколи Гурійовича, СФГ «Агро-Синтез»
23. Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Савчук Ольги
Іванівни
24. Про внесення змін в договір оренди землі від 29.01.2015 року № 103 за заявою
Голубенка Івана Семеновича
25. Різне

1 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про внесення змін і доповнень до рішення
міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ
«Про міський бюджет на 2019 рік»
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 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік»
відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається);
1.2. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019
рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається);
1.3. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році»
відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається).
2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканці міста на
лікування: Чакір Світлана Володимирівна - 4 000 грн.
3. Визнати замовником робіт по будівництву об’єкту « Міні футбольне поле зі
штучним покриттям в парк ім.. В.З.Тура, по вул. Л.Українки, м. Татарбунари,
Татарбунарський район, Одеська область – будівництво» управління капітального
будівництва Одеської обласної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань бюджету, фінансів та управління майном.

Додаток №1
до рішення міської ради від __.04.2019 № ___ -VII

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік
(грн.)
Код

Найменування згідно з класифікацією
фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

1

2

3

4

Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
усього
розвитку
5
6

200000 Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків
208000
коштів бюджетів

0,00

58900,00

-58900,00

-58900,00

0,00

58900,00

-58900,00

-58900,00

208100
208200

На початок періоду
На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

0,00
0,00
0,00

58900,00

-58900,00

-58900,00

600000 Фінансування за активними операціями
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00
0,00

58900,00

-58900,00

-58900,00

602100
602200

0,00
0,00

58900,00

-58900,00

-58900,00

208400

602400

На початок періоду
На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

Міський голова

0,00

А.П.Глущенко

Додаток № 2
до рішення міської ради
від __.04.2019 № ___ - VII

Зміни до РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік
Код
програ
мної
класиф
ікації
видатк
ів та
кредит
ування
місцев
их
бюдже
тів

Код
Типово
ї
програ
мної
класиф
ікації
видатк
ів та
кредит
ування
місцев
их
бюдже
тів

Код
функціон
альної
класифік
ації
видатків
та
кредитув
ання
бюджету

1

2

3

6000
01160
30

6030

0620

Загальний фонд
з них
Найменування головного
розпорядника,
відповідального виконавця,
бюджетної програми або
напряму видатків згідно з
ТПКВКМБ

4
Житлово-комунальне
господарство
Організація благоустрою
населених пунктів

7330

0443

01174
61

7461

0456

6

оплата
праці

комун
альні
послуг
и та
енерго
носії

7

8

9

вида
тки
розв
итку

оплата
праці

ком
уна
льні
пос
луги
та
ене
ргон
осії

12

13

14

Усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

видатк
и
спожи
вання

10

11

вид
атк
и
роз
вит
ку
15
0,0
0
0,0
0

РАЗОМ

16
100000,
00
100000,
00
100000,
00
100000,
00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

-41100,00

-41100,00

0,00

0,00

0,00

-58900,00

-58900,00

0,00

0,00

0,00

58900,00

58900,00

-58900,00

-58900,00

100000,0
0

-100000,00

100000,
00

в т. ч. КП Бесарабія

100000,0
0

-100000,00

100000,
00

Усього

58900,00

58900,00

Економічна діяльність

01173
30

5
100000,0
0
100000,0
0
100000,0
0

видатки
споживання

з них

100000,00

КП "Бесарабія"
7000

Усього

(грн.)
Спеціальний фонд

Будівництво1 інших об'єктів
соціальної та виробничої
інфраструктури комунальної
власності
Утримання та розвиток
автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого
бюджету

100000,00

0,00

0,00

-58900,00

-58900,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об"єктами у 2019 році
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету

7000

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми
згідно з типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Економічна діяльність

0117330/3122

7330

0443

Будівництво1
інших
об'єктів
соціальної
та
виробничої
інфраструктури комунальної власності

0117330/3122

7330

0443

Будівництво1
інших
об'єктів
соціальної
та
виробничої
інфраструктури комунальної власності

Всього

Назва об’єкта
відповідно до
проектнокошторисної
документації

Виготовлення проектнокошторисної
документації по об'єкту
«Міні футбольне поле зі
штучним покриттям в
парк ім. В.З. Тура, по
вул. Л. Українки, м.
Татарбунари,
Татарбунарський район,
Одеська область будівництво»
(Виконком)
Отримання експертизи
проектної документації
по об'єкту «Міні
футбольне поле зі
штучним покриттям в
парк ім. В.З. Тура, по
вул. Л. Українки, м.
Татарбунари,
Татарбунарський район,
Одеська область будівництво»
(Виконком)

Додаток № 3
до рішення від ___04.2019 № __ -VII

Строк
реалізаці
ї обьєкта
(рік
початку і
завершен
ня)

Загальна
вартість
обьєкта ,
грн

Обсяг
видатк
ів
бюдже
ту
розвит
ку,грн
-58
900,0

-64
000,0

5 100,0

-58
900,0

(тис. грн.)/грн.
Рівень будівельної
готовності обьєкта
на кінець
бюджетного
періоду,%

2 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про присвоєння міському голові
Глущенку Андрію Петровичу 7 рангу
посадової особи місцевого
самоврядування
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. Присвоїти міському голові Глущенку Андрію Петровичу 7 ранг посадової
особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань бюджету, фінансів та управління майном.

3 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на списання з
балансу управління майном комунальної
власності та забезпечення благоустрою
в місті квартири № 14 по вулиці
Горького, 8 в м. Татарбунари

Відповідно до статті 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
списання з балансу багатоквартирних будинків» від 20.04.2016 року № 301, та
розглянувши звернення управління майном комунальної власності та забезпечення
благоустрою в місті Татарбунарської міської ради, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на списання з балансу управління майном комунальної
власності та забезпечення благоустрою в місті квартири № 14 по вулиці
Горького, 8 в м. Татарбунари.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань бюджету, фінансів та управління майном.

4 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про оголошення конкурсу про
передачу в оренду нежитлової будівлі
за адресою м. Татарбунари
вул. Центральна, 50
Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Положення про оренду майна, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Татарбунари,
затвердженого рішенням 6 сесії 6 скликання Татарбунарської міської ради від
25.02.2011 № 87-VI «Про удосконалення порядку надання в оренду майна, що
належить до комунальної власності територіальної громади міста»,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Оголосити конкурс про передачу в оренду нежитлової будівлі розташованої
за адресою м. Татарбунари, вул. Центральна, 50
2. Постійно діючій конкурсній комісії Татарбунарської міської ради провести
конкурс до 28 квітня 2019 року.
3. Доручити міському голові Глущенко А.П. заключити договір оренди майна з
переможцем конкурсу на 3 роки.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення
питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.

Проект рішення підготовлено виконавчим
комітетом (апаратом) міської ради

5 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про приватизацію частини квартири
№ 6 розташованої в м. Татарбунари по
вул. Робоча, 15 за заявою
Остапюк Артема Вадимовича
Відповідно до ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись ст. 8 Закону України «Про приватизацію
державного житлового фонду», наказом Міністерства з питань житловокомунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 «Про
затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих
приміщень у гуртожитках у власність громадян», рішення 15 сесії
Татарбунарської міської ради від 10.03.2017 № 332-VII «Про приватизацію
квартири № 6 розташованої в м. Татарбунари по вул. Робоча, 15 за заявою
Остапюка Вадима Едуардовича та Остапюка Артема Вадимовича» та рішення 17
сесії Татарбунарської міської ради «Про внесення змін до рішення від 10.03.2017
року № 332-VII «Про приватизацію квартири № 6 розташованої в м. Татарбунари
по вул. Робоча, 15 за заявою Остапюка Вадима Едуардовича та Остапюка Артема
Вадимовича», від 09.06.2017 № 392-VII, враховуючи протокол № 2 громадської
комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської
ради від 13.02.2019 року, розглянувши та обговоривши заяву Остапюка Артема
Вадимовича, Татарбунарська міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Заяву наймача Остапюк Артема Вадимовича, щодо приватизації частини
квартири № 6, що знаходиться за адресою м. Татарбунари вул. Робоча, 15
задовольнити.
2. Передати частину квартири № 6, що знаходиться за адресою м. Татарбунари
вул. Робоча, 15, з загальною площею 74,5 кв. м. та житловою площею 32,4
кв. м. в приватну спільну часткову власність Остапюк Артему Вадимовичу в
долі 1/2 частини.
3. Затвердити розрахуноки вартості надлишків загальної площі квартири № 6, що
приватизується в м. Татарбунари по вул.Робоча,15 (додається).
4. Остапюк Артему Вадимовичу сплатити вартість надлишкової загальної площі
квартири.
5. 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

6 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Сивоконь 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», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та
технічну документацію Сивоконь Тамари Іванівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сивоконь Тамарі
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 15, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0198.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Сивоконь Тамарі
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 15, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0198.
3. Зобов`язати Сивоконь Тамару 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

7 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Чебана Сергія Петровича
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 Чебана Сергія Петровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чебану Сергію
Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 68, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1271.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Чебану Сергію
Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 68, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1271.
3. Зобов`язати Чебана Сергія Петровича:
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

8 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Сорочан Лариси 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 Сорочан Лариси Олександрівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сорочан Ларисі
Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 52, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1280.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Сорочан Ларисі
Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 52, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1280.
3. Зобов`язати Сорочан Ларису 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

9 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Добрєва Василя Федоровича
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 Добрєва Василя Федоровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Добрєву Василю
Федоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, будинок 27, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1270.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Добрєву Василю
Федоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, будинок 27, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1270.
3. Зобов`язати Добрєва Василя Федоровича:
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

10 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Ткачової Тетяни 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 Ткачової Тетяни Олександрівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ткачовій Тетяні
Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 38, з площею
земельної ділянки 0,0890 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1268.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Ткачовій Тетяні
Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 38, з площею
земельної ділянки 0,0890 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1268.
3. Зобов`язати Ткачову Тетяну 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

11 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Вторенка Леоніда 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 Вторенка Леоніда Васильовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Вторенку Леоніду
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Буджакська, будинок 2, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1304.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Вторенку Леоніду
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Буджакська, будинок 2, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1304.
3. Зобов`язати Вторенка Леоніда 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.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) Татарбунарської міської ради

12 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Мударісова Олександра 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 Мударісова Олександра Олександровича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мударісову
Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 65, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0283.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Мударісову Олександру
Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 65, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0283.
3. Зобов`язати Мударісова Олександра 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

13 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про
затвердження
технічної
документації
із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м.
Татарбунари для передачі в оренду за клопотанням
Чумаченко Галини Василівни
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 Чумаченко Галини Василівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чумаченко Галині
Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 79, з площею
земельної ділянки 0,0892 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0270.
2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Чумаченко
Галині Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 79, з площею
земельної ділянки 0,0892 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0270.
33. Зобов`язати Чумаченко Галину Василівну:
33.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового права на
земельну ділянку.
33.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
33.3.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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта 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
Коваль Марії Леонідівни
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 Коваль Марії Леонідівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Коваль Марії
Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 10, з площею
земельної ділянки 0,0453 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1272.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Коваль Марії Леонідівні
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Покровська, будинок 10, з площею земельної ділянки 0,0453 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:003:1272.
3. Зобов`язати Коваль Марію Леонідівну:
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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в м. Татарбунари для
передачі у власність за клопотанням Мукієнко Авалми
Олімшоївни
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 Мукієнко Авалми Олімшоївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, гр.
Мукієнко Авалмі Олімшоївні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 63, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0282.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну гр. Мукієнко Авалмі
Олімшоївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 63, з площею
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0282.
3. Зобов`язати Мукієнко Авалму Олімшоївну:
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

16 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду в м. Татарбунари за
клопотанням
Павликівської
Марії
Ярославівни
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 Павликівської Марії Ярославівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Павликівській Марії Ярославівні
із земель комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.05, для будівництва
індивідуальних гаражів, орієнтовною площею 0,0024 га, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Верхня, 2-б, гараж № 5.
2. Зобов`язати Павликівську Марію Ярославівну 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

17 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду в м. Татарбунари за
клопотанням
Чумаченко
Людмили
Василівни
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 Чумаченко Людмили Василівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Чумаченко Людмилі Василівні із
земель комунальної власності з цільовим призначенням: J.12.04, для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього
господарства, орієнтовною площею 0,2250 га, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, 3.
2. Зобов`язати Чумаченко Людмилу Василівну 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

18 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду в м. Татарбунари за
клопотанням Сімаченко Любов Федосіївни
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 Сімаченко Любов Федосіївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду строком на 1 (один) рік Сімаченко Любові Федосіївні із земель
комунальної власності з цільовим призначенням: для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,0305 га, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 82-д.
2. Зобов`язати Сімаченко Любов Федосіївну 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

19 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в м. Татарбунари за
клопотанням
Сімаченка
Дмитра
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», розглянувши клопотання та надані документи Сімаченка Дмитра
Миколайовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність Сімаченку Дмитру Миколайовичу із земель комунальної власності
з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,0750 га,
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.
Чорноморська, будинок 80-б.
2. Зобов`язати Сімаченка Дмитра 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

20 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність в м. Татарбунари за
клопотанням Стасій Алли Григорівни
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», розглянувши клопотання та надані документи Стасій Алли Григорівни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність Стасій Аллі Григорівні із земель комунальної власності з цільовим
призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,0910 га, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 60а.
2. Зобов`язати Стасій Аллу Григорівну 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

21 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою
щодо
зміни
цільового
призначення земельної ділянки в м.
Татарбунари за клопотанням Голубенко
Івана Семеновича
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», розглянувши клопотання та надані документи Голубенка Івана Семеновича,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки Голубенку Івану Семеновичу для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості із земель комунальної власності
площею 0,0389 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 24-а. Кадастровий номер земельної ділянки
5125010100:02:004:0259
2. Зобов`язати Голубенка Івана Семеновича 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

22 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про поновлення дії договорів оренди землі
за
заявами:
Федорова Сергія Порфирійовича та
Федорова Миколи Гурійовича, СФГ «Агро-Синтез»
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 заяви: Федорова Сергія Порфирійовича та Федорова Миколи Гурійовича,
СФГ «Агро-Синтез», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Поновити до 01.01.2020 року громадяним Федорову Сергію
Порфирійовичу та Федорову Миколі Гурійовичу дію договору оренди землі від
25.02.2013 року № 179, на земельну ділянку площею 0,0600 га, для експлуатації та
обслуговування складського приміщення сільськогосподарського приміщення, за
адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Барінова, 14-д.
2.
Поновити до 31.07.2019 року СФГ «Агро-Синтез» дію договору оренди
землі від 31.01.2012 року № 167, на земельну ділянку площею 18,23 га, для
сільськогосподарського призначення, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, в
межах населеного пункту.
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

23 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про припинення дії договору оренди землі в
м.Татарбунари за заявою Савчук Ольги
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 Савчук Ольги
Іванівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Припинити гр. Савчук Ользі Іванівні дію договору оренди землі № 187 від
23.10.2018 року (запис про державну реєстрацію від 14.01.2019 року № 29920691), з
цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з кадастровим
номером 5125010100:02:005:1266, площею земельної ділянки - 0,1000 га, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева,
будинок 25, 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
комітету(апарату) Татарбунарської міської ради

відносин

виконавчого

24 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

тридцята четверта сесія VIІ скликання

Про внесення змін до договору оренди землі в м.
Татарбунари
за
заявою
Голубенка
Івана
Семеновича
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 Голубенка Івана Семеновича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в договір оренди землі від 29.01.2015 року № 103, щодо
земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0259, площею земельної
ділянки - 0,0389 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 24-а, у зв’язку з припиненням Голубенком
Іваном Семеновичем підприємницької діяльності в особі фізичної особи – підприємця
та встановити ставку 3% до зміни цільового призначення земельної ділянки.
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

