
 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять четверта сесія VII 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 мешканцям міста  
 2.1. на лікування:  
 Чакір Світлані Володимирівні - 4000грн. 
 2.2. на вирішення соціально-побутових питань: 
 Поляковій Меланії Григорівні – 700 грн. 
 Халіфаєвої Антоніни Олександрівни – 1000 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. Прийняти на баланс виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради з балансів комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) «Колосок» та  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 1 «Незабудка» компенсую чого типу матеріальні запаси 
відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається) та надати дозвіл на їх 
списання.   



Для приймання – передачі матеріальних запасів, зазначених в додатку 4 
до цього рішення створити комісію у складі: 
- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 
- Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету (апарату) 
міської ради; 
- Вівіч Т.І. - .- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради; 
- Горзов Г.А.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради; 
- Кравець Н.О. – завідувач сектору з питань бюджету та інвестицій відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради. 
          5. Виділити кошти, отриманих від фізичних осіб підприємців по 
договорам щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою міста по коду 
доходів власних надходжень міського бюджету 25020200, на утримання 
вулично-дорожньої мережі міста Татарбунари шляхом поточного ремонту 
дорожнього покриття вулиці 23 Серпня в сумі 58 800 грн. та вулиці Лесі 
Українки в сумі 100 000 грн. 
 6.  Внести  наступні   зміни  та доповнення  до  рішення  міської ради  від 
18.01.2016  № 21-VII   ««Про затвердження  міської програми «Діти м. 
Татарбунари « на 2016-2020 роки»: 

1.1 доповнити розділ 6 додатку 1  пунктом  6.10: 
«Придбання  подарунків  для випускників     дошкільних  навчальних 
закладів»   

         7. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  4   рішення  міської  ради  
від  30.11.2018 № 725- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування міських 
програм «Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та невідомих 
громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. Татарбунари», 
Охорона навколишнього  середовища м. Татарбунари» на 2019 рік», а саме: 

Обсяги фінансування  заходів   міської   програми  «Діти  м. 
Татарбунари»  

на 2019 рік 
      Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 
Обсяги  
Фінансування  
(грн.) 

Виконавець 

 1 Придбання спортивного  інвентарю  та  
матеріалів  для учбового  та трудового  
процесу для пришкільних  майданчиків,  
Будинку дитячої творчості, комунальних 
дошкільних закладів, недільної  школи  
релігійної  громади Свято-Успенської 
 церкви 

      -5000,00 Виконавчий 
комітет  

2. Національно-патріотичне виховання  дітей ь. 
Татарбунари  

-3340 Виконавчий 
комітет 

3. Придбання  подарунків  для  випускників  
дошкільних   навчальних  закладів +8 340,00 Виконавчий 

комітет 



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

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня  2019 р. 
№ 821-VII 
 
 
 



   Додаток № 1   
   до рішення  міської ради від _05.04.2019  № _821 -VII  
      

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік 

     (грн.) 

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього в т.ч. бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 
20000

0 Внутрішнє фінансування 0,00 -68331,00 68331,00 68331,00 

20800
0 

Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 0,00 -68331,00 68331,00 68331,00 

208100 На початок періоду 0,00       
208200 На кінець періоду 0,00       

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 -68331,00 68331,00 68331,00 

60000
0 Фінансування за активними операціями 0,00       

60200
0 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -68331,00 68331,00 68331,00 

602100 На початок періоду 0,00       
602200 На кінець періоду 0,00       

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду) 

0,00 -68331,00 68331,00 68331,00 

      
 Міський голова   А.П.Глущенко  
Вик.: Лютикова Л.С.     

 



 
 

            
Додаток № 2 

до рішення  міської ради від 
05.04.2019  № 821 - VII                 

Зміни до РОЗПОДІЛУ 
видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік 

               (грн.) 

Код 
програмн

ої 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функціон

альної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету 

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

ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ Усьог
о 

видатки 
спожив

ання 

з них 

вид
атки 
розв
итку 

Усього 

у 
тому 
числі  
бюдж

ет 
розви

тку 

вида
тки 
спо
жив
ання 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

оплат
а 

праці 

кому
наль

ні 
посл
уги 
та 

енер
гоно

сії 

опла
та 

прац
і 

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100     Державне управління 5000,
00 5000,00                   5000,00 

011015
0 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад 

5000,
00 5000,00                   5000,00 

5000     Фiзична культура i спорт 26000
,00 

26000,0
0                   26000,00 

011506
2 5062 0810 

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

26000
,00 

26000,0
0                   26000,00 

      в т. ч. КЗ "Спортивний клуб Татарбунари" 26000
,00 

26000,0
0                   26000,00 

6000     Житлово-комунальне господарство 44400
0,00 

444000,
00 

10000
0,00 0,00 0,00 237000,00 23700

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681000,00 

011601 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно- 33800 338000,       223000,00 22300         561000,00 



3 каналізаційного господарства 0,00 00 0,00 

      в т. ч. КП "Водопостачальник" 33800
0,00 

338000,
00       223000,00 22300

0,00         561000,00 

011603
0 6030 0620 Організація благоустрою населених 

пунктів 
10600

0,00 
106000,

00 
10000

0,00 0,00 0,00 14000,00 14000
,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120000,00 

      в т. ч. Виконком 
-

14000
,00 

-
14000,0

0 
      14000,00 14000

,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      УМКВ 20000
,00 

20000,0
0                     

      КП "Бесарабія" 10000
0,00 

100000,
00 

10000
0,00                 100000,00 

7000     Економічна діяльність 
-

54333
1,00 

-
543331,

00 
0,00 0,00 0,00 -

168669,00 

-
16866

9,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 -

712000,00 

011733
0 7330 0443 

Будівництво1 інших об'єктів соціальної та 
виробничої інфраструктури комунальної 
власності 

12766
9,00 

127669,
00       -

127669,00 

-
12766

9,00 
        0,00 

011746
1 7461 0456 

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

-
67100

0,00 

-
671000,

00 
0,00 0,00 0,00 -41000,00 

-
41000

,00 
        -

712000,00 

      в т. ч. КП Бесарабія 
-

67100
0,00 

-
671000,

00 
      -41000,00 

-
41000

,00 
        -

712000,00 

      Усього 
-

68331
,00 

-
68331,0

0 

10000
0,00 0,00 0,00 68331,00 68331

,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                
 Міський голова      А.П.Глущенко       
                
Виконавець:   Лютикова 
Л.С.               

 
 

 
 
 
 



 
 

     
Додаток № 3 

до рішення   від 05.04.2019 № 821 -VII    
Зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку за об"єктами  у 2019 році 

            (тис.грн.)/грн. 



Код 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Код  
Типо

вої 
прог
рамн

ої 
клас
ифік
ації 

вида
тків 
та 

кред
итув
ання 
місц
евих 
бюд
жеті

в 

Код 
Функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видатк
ів та 

кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми  
згідно з типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Назва об’єкта відповідно  до проектно- 
кошторисної документації  

Строк 
реалізації 

обьєкта (рік 
початку і 

завершення) 

Загальна 
вартість 
обьєкта , 

грн 

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку,грн 

Рівень 
будівельної 
готовності 
обьєкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду,% 

6000     Житлово-комунальне господарство 
      237 000,0   

0116013/3210 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 

Придбання водонапірної башти 
Рожновського (КП "Водопостачальник") 

    199 000,0   

0116013/3210 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 

Придбання насосів (КП 
"Водопостачальник") 

    14 000,0 
  

0116013/3210 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 

Придбання автомобіля ГАЗ (самосвал) 
(КП "Водопостачальник") 

    45 000,0   

0116013/3210 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 

Капітальний ремонт насосів (КП 
Водопостачальник) 

    -45 000,0   

0116013/3210 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 

Придбання двигуна (КП 
"Водопостачальник" 

    10 000,0   

0116030/3110 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 

Придбання зупинки     14 000,0   

0116030/3210 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 

Капітальний ремонт адміністративної 
будівлі з улаштуванням центру надання 
адміністративних послуг, за адресою: 
Одеська обл., м. Татарбунари, вул. 
Центральна,36 (коригування)  (КП 
"Бесарабія") 

    -76 255,0 

  



0116030/3210 6030 620,00 Організація благоустрою населених 
пунктів 

Капітальний ремонт вхідної групи та 
приміщення № 14 за адресою: Одеська 
область м. Татарбунари, вул. 
Центральна,36 (КП "Бесарабія")  

    76 255,0 

  

7000     Економічна діяльність 
      -168 669,0   

0117330/3122 7330 0443 
Будівництво1 інших об'єктів 
соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності 

Виготовлення проектно-кошторисної 
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) 

    

-64 000,0   

0117330/3122 7330 0443 
Будівництво1 інших об'єктів 
соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності 

Виготовлення проектної документації на 
будівництво виставкового залу на 
територіх олишньої Татарбунарської 
фортеці у м. Татарбунари Одеської 
області (Виконком) 

    

-70 000,0   

0117330/3122 7330 0443 
Будівництво1 інших об'єктів 
соціальної та виробничої 
інфраструктури комунальної власності 

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) 

    

6 331,0   

0117461/3210 7461 0456 
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття по вулиці Гімназична в м. 
Татарбунари  Одеської  області (КП 
"Бесарабія") 

    

-41 000,0   

      Всього        68 331,0   
         
Міський голова  А.П.Глущенко     

Вик. Лютикова Л.С.       



                                                                    Додаток 4 
                                                                                              до рішення міської ради  

                                                                                                        від 05.04.2019  
№  821-VII 

 
Матеріальні запаси  

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосок» 
та  комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 
«Незабудка» компенсую чого типу, які приймаються на баланс виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 
1. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад  

(ясла-садок) «Колосок» 
 

№п/п Номенклатурний 
номер Найменування та опис Одиниця 

виміру Кількість Ціна за 
одиницю Сума  

1 10149063 Пральна машина"Веко" шт 1 1815,00 1815,00  
2 10149067 Електрична плита шт 1 11909,00 11909,00  
3 10149031 Компютер шт 1 2450,00 2450,00  
4 10149032 Монітор шт 1 2132,00 2132,00  
5 10149018 Прінтер шт 1 1863,00 1863,00  
6 10149076 Ел. бойлер шт 1 700,00 700,00  
7 10149072 Ксерокс-прінтер шт 1 2354,00 2354,00  
8 10149073 Котел опалювання шт 1 25000,00 25000,00  
9 10149074 Газонокосілка шт 1 800,00 800,00  
    Разом: 1014   9   49023,00  
1 1113685 Прас.апарат шт 1 381,85 381,85  
2 1113686 Електрична плита шт 2 298,94 597,87  
3 1113687 Електричний котел шт 1 373,12 373,12  
4 1113688 Овочерізка шт 1 130,92 130,92  
5 1113689 Електричний шкаф шт 1 436,40 436,40  
6 1113 Водонагрівач шт 1 543,32 543,32  
7 1113 Ваги 150 кг. шт 1 523,68 523,68  
8 1113 Пилесос шт 1 398,22 398,22  
9 1113 УПС Mustek шт 1 324,03 324,03  
10 1113 Источник УПС шт 1 368,76 368,76  

11 1113 
Поверхності для плит в 
зборі шт 1 5000,00 5000,00  

    Разом: 1113   12   9078,17  
1 1516 Тара шт     1748,40  

    Разом: 1516       1748,40  
 
Всього сума ясла-садок «Колосок»: 59849,57 грн. 
2. Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 

«Незабудка» компенсую чого типу 

№  
п/п рах. Матеріальні цінності   

 

К-во Сума 

1 1113 Машина швейна 1136005 1,00 112,37 



2 1113 Ваги циферблат. 1136016 1,00 54,55 

3 1113 Ваги почтові 1136027 1,00 50,19 

4 1113 Ваги медичні 1136027/7 2,00 43,64 

5 1113 Ваги тарільчаті 1136027/2 1,00 21,82 

6 1113 Ваги медичні 1136074 1,00 5,46 

7 1113 Телефони 1136041 2,00 143,82 

8 1113 Програвач 1136042 3,00 178,92 

9 1113 Баяни 1136120 3,00 463,68 

10 1113 Електромясорубка 1136121 1,00 109,10 

11 1113 Станок КШ 1136123 1,00 177,83 

12 1113 Центрофуга 1136140 1,00 545,50 

13 1113 Магнітофони 1136144 2,00 709,15 

14 1113 Електропрогравач 1136145 1,00 468,04 

15 1113 Редуктор 1136150 1,00 15,27 

16 1113 Балон газовий 1136152 1,00 54,55 

17 1113 Таганок 1136194/1 1,00 125,47 

18 1113 Редуктор 1136195 1,00 16,37 

19 1113 Магнітофон 2-х касетн. 1136197 1,00 468,04 

20 1113 Електр.плита 1136201 2,00 632,78 

21 1113 Машина друкарська 1136201 1,00 518,23 

22 1113 Ел. Бойлер 1136214 1,00 531,32 

23 1113 Ел. Водонагрівач 1136221 1,00 584,78 

24 1113 Пилесос SAMSUNG 1136129 1,00 381,85 

25 1113 Утюг 1136213 1,00 402,58 

26 1113 Відра оцнковані 1136210 1,00 10,47 

27 1113 Вана оцинкована 1136220 1,00 32,73 

28 1113 Бідони 1136222 3,00 85,83 

29 1113 Кастрюля  1136256/1 1,00 67,64 

30 1113 Кастрюля 1136256/2 1,00 89,46 

31 1113 Кастрюля 1136256/3 1,00 111,28 

32 1113 Ваги електронні 1136257 1,00 169,11 

33 1113 Пмлєсос LG V-C 3248NT 1136229 1,00 364,00 

34 1113 Пилесос LG V-C 3037RD 1136230 1,00 362,00 



35 1113 Газонокосилка"Єрмак" 1136231 1,00 845,00 

36 1113 Турбіна 1136236 1,00 349,00 

37 1113 Веси 1136239 1,00 253,00 

38 1113 Бойлер  80 л 1136252 1,00 970,00 

39 1113 Відро емаліроване 1136253 1,00 137,30 

40 1113 Відро емаліроване 1136258 2,00 500,00 

41 1113 Відра емаліровані 1136266 5,00 1360,00 

42 1113 Бойлер  50 л 1136281 1,00 1999,00 

    Разом   57,00 14521,13 

      

№  
п/п рах. Матеріальні цінності   

Фактична наявність 

К-во Сума 

1 1513 Плитка тротуарна м 53,50 6018,75 

    Разом   53,50 6018,75 

1 1014 Пральна машина 10490006 1 923,00 

2 1014 Пральна машина 10490007 1 2474,00 

3 1014 Котли і запчастини 10490009 (1) 2 1118,00 

4 1014 Апарат УКГ 10490010 1 3859,00 

5 1014 Пральна машина 10490011 1 1238,00 

6 1014 
Холодильник 
«Дніпро» 10490013 1 1382,00 

7 1014 
Ел. Бойлер 100 л 
Novatek 10490028 1 719,00 

8 1014 Котел. Отопительн. 10490049 1 10626,00 

9 1014 Пральна машина 10490050 1 4755,00 

10 1014 Ел. бойлер 10490052 3 2334,00 

11 1014 
Водонагрівач  
Caranterm 10480032 1 927,00 

12 1014 Водонагрівач Gorenie 10480033 1 437,00 

13 1014 
Пральна машина 
Ariston 10490050 1 5000,00 

14 1014 Ел. Бойлер 50 л. 10490052 1 1068,00 

  Разом  42 36860,0 

1 1513 Плитка тротуарна  53,50 6018,75 



     Разом   53,50 6018,75 
 
Всього по яслям - садку «Незабудка» - 57 399,87 грн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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. 

 
 
 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня  2019 р. 
№ 822-VII



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 
 

 
 
 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 823-VII 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 

Про оголошення конкурсу про  
передачу в оренду нежитлової будівлі 
за адресою м. Татарбунари  
вул. Центральна, 50  та доручення  
міському голові укласти додаткові угоди 
 до договорів оренди комунального майна 
 
      Відповідно до  пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна», методики розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропорції її розподілу, затверджені постановою КМУ від 
04.10.1995 №786, 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», враховуючи лист управління 
агропромислового розвитку Татарбунарської районної державної адміністрації 
від 01.03.2019 за № 86, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Оголосити конкурс про передачу в оренду нежитлової будівлі 
розташованої за адресом м. Татарбунари, вул. Центральна, 50 з цільовим 
призначенням надання безоплатної правової допомоги. 
 

2. Постійно діючій конкурсній комісії Татарбунарської міської ради 
провести конкурс до 28 квітня 2019 року. 
 

3. Доручити міському голові Глущенко А.П. укласти додаткові угоди з 
орендарями комунального майна Татарбунарської міської ради , ФОП Время 
Оленою Миколаївною, Сиротенко Ольгою Петрівною, Мукієнко Аксентієм 
Федоровичем, СФГ Червицького Миколи Семеновича, ТОВ «Белста» щодо 
індексації орендної плати, а також з управлінням агропромислового розвитку 
Татарбунарської райдержадмінстрації щодо зменшення орендованої площі, 
Ганчевим Петром Васильовиче щодо припинення орендних відносин. 
 



4. Затвердити ринкову вартість оцінки нежитлової будівлі розташованої в 
м. Татарбунари вул. Центральна,50,  загальною площею – 65,1 м. кв. в розмірі -                             
199 206 грн. 
 

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.   
   

 
 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                     А.П. Глущенко 
       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 824-VII 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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 житлово-
комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 «Про 
затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян», 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. 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
 
 
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 825-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність та в 
оренду за клопотанням Сивоконь Тамари 
Іванівни, Прокопця Сергія Андрійовича, 
Мукієнка Бориса  Миколайовича, Коваль 
Меланіїї Савівни, Ільченко Килини Михайлівни, 
Кошевої Тетяни Миколаївни та Кравченко 
Галини Миколаївни, Голубенка Андрона 
Андрійовича, Решетнікова Валерія Івановича, 
Кулінської Вероніки Михайлівни, Мукієнка 
Олександра Михайловича та Єлькіна Віктора 
Петровича, Статенчук Тамари Прокопівни, 
Бабиніної Любові Павлівни, Джигова Вячеслава 
Івановича, Джигової Лілії Романівни, Іванченко 
Анатолія Терентійовича, Арсеній Жанни 
Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, 
Семенюк Людмили Анатоліївни 
 

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, 
Прокопця Сергія Андрійовича, Мукієнка Бориса  Миколайовича, Коваль 
Меланіїї Савівни, Ільченко Килини Михайлівни, Кошевої Тетяни Миколаївни 
та Кравченко Галини Миколаївни, Голубенка Андрона Андрійовича, 
Решетнікова Валерія Івановича, Кулінської Вероніки Михайлівни, Мукієнка 
Олександра Михайловича та Єлькіна Віктора Петровича, Статенчук Тамари 
Прокопівни, Бабиніної Любові Павлівни, Джигова Вячеслава Івановича, 
Джигової Лілії Романівни, Іванченко Анатолія Терентійовича, Арсеній Жанни 
Володимирівни, Семенюка Віктора Дмитровича, Семенюк Людмили 
Анатоліївни,  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 власність 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Прокопцю 
Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 14, з площею 
земельної ділянки 0,0734 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0343. 

 
5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Прокопцю Сергію Андрійовичу з цільовим призначенням В.02.01, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 14, з площею земельної ділянки 
0,0734 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0343. 

 
6.   Зобов`язати гр. Прокопця Сергія Андрійовича: 
6.1  Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
6.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
6.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мукієнку 



Борису Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 12, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1282. 

 
8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мукієнку Борису Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, 
будинок 12, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1282. 

 
9.   Зобов`язати гр. Мукієнка Бориса Миколайовича: 
9.1 Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
9.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
9.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Коваль 
Меланії Савівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 131, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1285. 

 
11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Коваль 

Меланії Савівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
131, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1285. 

 
12.   Зобов`язати гр. Коваль Меланію Савівну: 
12.1  Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 
12.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
12.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
  
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ільченко 
Килині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 129, з 



площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1284. 

 
14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ільченко Килині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 129, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1284. 

 
15.   Зобов`язати гр. Ільченко Килину Михайлівну: 
15.1  Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 
15.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
15.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів». 
 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кошевій 
Тетяні Миколаївні та Кравченко Галині Миколаївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Борисівська, будинок 30, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1305. 

 
17.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Кошевій 

Тетяні Миколаївні та Кравченко Галині Миколаївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 30, з площею земельної ділянки 0,1000 
га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1305. 

 
18.   Зобов`язати гр. Кошеву Тетяну Миколаївну та Кравченко Галину 

Миколаївну: 
18.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
18.2 Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
18.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Голубенку 
Андрону Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 1, з 



площею земельної ділянки 0,0913 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1273. 
 

20. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Голубенку Андрону Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана 
Салтикова, будинок 1, з площею земельної ділянки 0,0913 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:003:1273. 

 
 21.    Зобов`язати гр. Голубенка Андрона Андрійовича : 
 21.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
 21.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

        21.3  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів» 
 

  22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Решетнікову 
Валерію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 95, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1287. 
 

23. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Решетнікову Валерію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 95, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1287. 

 
24.    Зобов`язати гр. Решетнікова Валерія Івановича : 
24.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
24.2  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       24.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів» 
 

  25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кулінській 
Вероніці Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Черненка Григорія, будинок 



14, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1286. 
 

 26. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Кулінській Вероніці Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Черненка 
Григорія, будинок 14, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1286. 

 
  27.    Зобов`язати гр. Кулінську Вероніку Михайлівну : 
  27.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
  27.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

          27.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 
 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мукієнку 
Олександру Михайловичу та Єлькіну Віктору Петровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Садова, будинок 2, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1283. 
 

 29. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 
власність (по ½ кожному) гр. Мукієнку Олександру Михайловичу та Єлькіну 
Віктору Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Садова, будинок 2, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1283. 

 
  30.    Зобов`язати гр. Мукієнка Олександра Михайловича та Єлькіна 

Віктора Петровича: 
  30.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
  30.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

          30.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів. 
 

  31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Статенчук 
Тамарі Прокопівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 



Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 14, з 
площею земельної ділянки 0,0726 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1269. 

 
32.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. 

Статенчук Тамарі Прокопівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, 
будинок 14, з площею земельної ділянки 0,0726 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1269. 

 
33.   Зобов`язати гр. Статенчук Тамару Прокопівну: 
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. 
 
34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бабиніній 
Любові Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Івана Яковича Франка, 
будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0284. 
 

 35. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. 
Бабиніній Любові Павлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Івана 
Яковича Франка, будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0284. 

 
  36.    Зобов`язати гр. Бабиніну Любов Павлівну: 
  36.1 Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку. 
  36.2   Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
  36.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Джигову 
Вячеславу Івановичу та гр. Джиговій Лілії Романівні, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 



вулиця Ізмаїльська, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,0942 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0346. 

 
 38. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Джигову 

Вячеславу Івановичу та гр. Джиговій Лілії Романівні, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вулиця Ізмаїльська, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,0942 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0346. 

 
  39.    Зобов`язати гр. Джигова Вячеслава Івановича та гр. Джигову Лілію 

Романівну: 
  39.1 Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку. 
  39.2   Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
  39.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
40.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Іванченко 
Анатолію Терентійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Зоряна, будинок 8, з площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0288. 
 

 41. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 
Іванченко Анатолію Терентійовичу  для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 
Зоряна, будинок 8, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:001:0288. 

 
  42.    Зобов`язати гр. Іванченко Анатолія Терентійовича: 
  42.1 Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 
  42.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
  42.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Арсеній Жанні 
Володимирівні, Семенюку Віктору Дмитровичу, Семенюк Людмилі 
Анатоліївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Гімназична, будинок 29, з 



площею земельної ділянки 0,0760 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0347.  

 
44. 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.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
   
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П. Глущенко 
     
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 826-VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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, Черби 
Валентини Іванівни, Савчук Тетяни Іванівни, 
Мукієнко Ольги Михайлівни та вилучення 
земельної ділянки за заявою Плачкова Миколи 
Андрійовича 
 

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, 
Черби Валентини Іванівни, Савчук Тетяни Іванівни, Мукієнко Ольги 
Михайлівни, Плачкова Миколи Андрійовича,  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 власність 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. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Чербі 

Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Колісніченко, будинок 2, 
з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1278. 
 

5.   Зобов`язати гр. Чербу Валентину Іванівну: 
5.1 Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
5.2 Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
5.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів»  
 
6. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Савчук 

Тетяні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 19, з 
площею земельної ділянки 0,0798 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0325. 
 

7.   Зобов`язати гр. Савчук Тетяну Іванівну: 
7.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
7.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
7.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 

        8. Вилучити з користування гр. Плачкова Миколая Андрійовича до земель 
запасу земельну ділянку комунальної власності за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Затишна, 40, загальною 
площею 0,12 га (з них, 0,10 - для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 0,02 га - для 
ведення особистого підсобного господарства) та вважати таким, що втратило 
чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 
28.10.1991 року № 167, у частині, що стосується гр. Плачкова Миколая 
Андрійовича. 
 

9.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мукієнко 
Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 



Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Тимошенко, будинок 23, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1267. 
 

 10. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 
Мукієнко Ользі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Тимошенко, будинок 
23, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1267. 

 
  11.    Зобов`язати гр. Мукієнко Ольгу Михайлівну: 
  11.1 Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 
  11.2   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
  11.3 Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
12. 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.  

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

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

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 827-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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 власність 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.  
   
   
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05» квітня 2019 р. 
№ 828-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко   
 
« 05» квітня 2019 р. 
№ 829 –VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
       

« 05 » квітня 2019 р. 
№ 830-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  
   
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 831-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
 

       
« 05» квітня 2019 р. 
№ 832-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
 

      
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 833-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  
   
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 834-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в м. Татарбунари 
для передачі у власність  за клопотанням 
Мукієнко Авалмо  Олімшоївни, Чернявського 
Івана Миколайовича та затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності цільове призначення якої 
змінюється за клопотанням Обивзенко Марії 
Юхимівни 
 

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 Авалмо Олімшоївни, 
Обивзенко Марії Юхимівни, Чернявського Івана Миколайовича,  
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, гр. 

Мукієнко Авалмо 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 Авалмо 
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 Авалмо 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
приватної власності цільове призначення якої змінюється гр. Обивзенко Марії 
Юхимівні з цільового призначення В.02.01-для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських споруд (присадибна ділянка) на цільове 
призначення В.03.07- для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для 
реконструкції, експлуатації та обслуговування магазину, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 57, з 
площею земельної ділянки 0,0129 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0277. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Чернявському Івану Миколайовичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Польова, будинок 76, з площею земельної ділянки 0,1000 га, 
з кадастровим номером 5125010100:02:001:0287. 

6.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Чернявському Івану Миколайовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Польова, будинок 76, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:001:0287. 

7.   Зобов`язати Чернявського Івана Миколайовича: 
7.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
7.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
7.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
8. 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.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
   
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 835-VII 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду та у власність в м. Татарбунари за 
клопотаннями: Павликівської Марії Ярославівни, 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Татарбунарська вовняна компанія», Грибок 
Ярослава Івановича, Гульченка Олега 
Олександровича, Кузнєцової Людмили Іванівни, 
Сєдої Алли Василівни, Карастан Тетяни Вадимівни та 
про надання дозволу на розробку технічної 
документації щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок за клопотанням Негой Марії 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», Законом України «Про оренду землі» розглянувши 
клопотання та надані документи Павликівської Марії Ярославівни, Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія», Грибок 
Ярослава Івановича, Гульченка Олега Олександровича, Кузнєцової Людмили 
Іванівни, Сєдої Алли Василівни, Карастан Тетяни Вадимівни, Негой Марії 
Григорівни, 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.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з обмеженою 
відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»  із земель комунальної 
власності з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування будівель 
торгівлі, з орієнтовною площею - 0,3460 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 13 - г.  

5. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 
вовняна компанія» надати розроблений у відповідності до містобудівної 
документації проект землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

6.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність Грибку Ярославу Івановичу  із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з орієнтовною площею - 0,1000 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
137-а. 

7. Зобов`язати гр. Грибка Ярослава Івановича надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради. 

8.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду на 5 (пять) років Гульченку Олегу Олександровичу  
із земель комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва 
індивідуальних гаражів, з орієнтовною площею - 0,0018 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Пушкіна, № 6, гараж № 
4. 

9. Зобов`язати гр. Гульченка Олега Олександровича надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради.  

10. Ввважати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради, у частині що стосується Сєдої Алли Василівни, 
щодо надання їй дозволу на будівництво індивідуального гаражу за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча,9, гараж 
№ 3, у зв’язку з її відмовою від будівництва. 

 11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у приватну власність Кузнєцовій Людмилі Іванівні із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва 
індивідуальних гаражів, з орієнтовною площею - 0,0060 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча,9, гараж № 3. 

 12. Зобов`язати гр. Кузнєцову Людмилу Іванівну надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради. 

 13. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок за клопотанням Негой Марії Григорівни із 
земель комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



(присадибна ділянка), з загальною площею - 0,0861 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1247 за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Тимошенко,19, з присвоєнням другій ділянці адреси: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького,34. 

14.Зобовязати Негой Марію Григорівну надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 

15. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Карастан Тетяні Вадимівні  із земель 
комунальної власності з цільовим призначенням: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), з орієнтовною площею - 0,0724 га, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця Лазарівська. 

16. Зобов`язати гр. Карастан Тетяну Вадимівну  надати розроблений у 
відповідності до містобудівної документації проект землеустрою на 
затвердження сесії міської ради. 

17. 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.  

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

 
 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 836-VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 837-VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 838-VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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 60-а.  

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.  

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
       

« 05 » квітня 2019 р. 
№ 839-VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки в м. Татарбунари за 
клопотанням  Голубенка 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 відведення 

земельної ділянки комунальної власності, цільове призначення якої змінюється, 
гр. Голубенку Івану Семеновичу з В.03.07 - для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на цільове призначення В.03.15 - для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, без зміни розмірів 
земельної ділянки площею 0,0389 га, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня,  будинок 24-а, з 
кадастровим номером 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.  

 
 
 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

       
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 840-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 

Про припинення дії, укладання, внесенння змін 
до договорів оренди землі в м. Татарбунари за 
заявами Савчук Ольги Іванівни, Алєксєєнко 
Миколи Григоровича, Кириленко Ганни 
Антонівни, Братунова Василя Григоровича, Урсу 
Степаніди Матвіївни, Товариства з обмеженною 
відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС», 
Комерзан Світлани Василівни, Бершавської 
Анастасії Онуфріївни, Білика Руслана 
Станіславовича, Головатої Алли Євгеніївни та 
про надання згоди на передачу в суборенду 
земельної ділянки за заявою Товариства з 
обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 
2005» 
 
         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, Алєксєєнко Миколи Григоровича, Кириленко Ганни 
Антонівни, Братунова Василя Григоровича, Урсу Степаніди Матвіївни, 
Товариства з обмеженною відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС», 
Комерзан Світлани Василівни, Бершавської Анастасії Онуфріївни, Білика 
Руслана Станіславовича, Головатої Алли Євгеніївни,  Товариства з обмеженною 
відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005», 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. Припинити гр. Алєксєєнку Миколі Григоровичу дію договору оренди 

землі № 157 від 05.03.2018 року (запис про державну реєстрацію від 14.03.2018 
року № 25348539), з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
кадастровим номером 5125010100:02:002:1198, площею земельної ділянки  - 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 6, у зв’язку з переходом права на 
нерухоме майно за договором дарування житлового будинку іншій особі. 

 
3. Зобов’язати гр. Алєксєєнка Миколу Григоровича надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду до договору оренди землі, щодо припинення права 
оренди. 

 
4. Припинити гр. Кириленко Ганні Антонівні дію договору оренди землі № 

194 від 06.12.2018 року (запис про державну реєстрацію від 10.12.2018 року № 
29475155), з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з 
кадастровим номером 5125010100:02:005:1276, площею земельної ділянки  - 
0,1000 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 25, у зв’язку з переходом права на 
нерухоме майно за договором купівлі – продажу житлового будинку до іншої 
особи. 

 
5. Зобов’язати гр. Кириленко Ганну Антонівну надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду до договору оренди землі, щодо припинення права 
оренди. 

 
6. Припинити дію договору оренди землі від 10.07.2006 року №б/н (запис 

про державну реєстрацію від 25.09.2006 року №040653500040 на земельну 
ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0337 гр. Братунову Василю 
Григоровичу, з цільовим призначенням: В.03.07, для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0060  га, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Василя Тура,15, у зв’зку зі зміною істотних умов 
договору (1) зміна старої адреси на нову адресу: вул. Василя Тура, 15, 
приміщення 2в;  2) будівля знаходиться у спільній частковій власності гр. Урсу 
Степаніди Матвіївни (43/100) та гр. Братунова Василя Григоровича (57/100)). 

 
7. Укласти договір оренди землі строком на 3 (три) роки з гр. Братуновим 

Василем Григоровичем та гр. Урсу Степанідою Матвіївною на земельну 
ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0337, з цільовим 
призначенням: В.03.07, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, 
площею 0,0060  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Василя 
Тура,15, приміщення 2в. 

 



8. Припинити дію договору оренди землі від 21.02.2019 року №200 (запис 
про державну реєстрацію від 25.02.2019 року №30522427) з товариством з 
обмеженою відповідальністю «ОДЕСА-МОТОР-СЕРВІС» на земельну ділянку 
з цільовим призначенням J.12.11, для розміщення та експлуатації об’єктів 
дорожнього сервісу, для експлуатації пункту технічного обслуговування, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Кілійська, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,2648 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0340, у зв’язку з переходом права на нерухоме 
майно за договором купівлі – продажу майнового комплексу до іншої особи.  

 
9. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСА-

МОТОР-СЕРВІС» надати на державну реєстрацію додаткову угоду до договору 
оренди землі, щодо припинення права оренди. 

 
10. Укласти договір оренди землі строком на 5(п’ять) років з гр. Комерзан 

Світланою Василівною на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0340, з цільовим призначенням J.12.11, для розміщення та 
експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, для експлуатації пункту технічного 
обслуговування, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,2648 га, 
з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340. 

11. Зобов’язати гр. Комерзан Світлану Василівну надати на державну 
реєстрацію договір оренди землі. 

 
12. Пункти 10, 11 цього рішення набувають чинності після виконання 

пункту 9. 
 
13. Припинити дію договору оренди землі від 01.03.2019 року №201 (запис 

про державну реєстрацію від 05.03.2019 року №30634445) з гр. Бершавською 
Анастасією Онуфрієвною на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0340, з цільовим призначенням В.03.15, для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, для експлуатації 
нежитлової будівлі за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Князєва, 65-т, з площею земельної ділянки 0,0201 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0281. 

 
14. Зобов’язати гр. Бершавську Анастасію Онуфрієвну надати на державну 

реєстрацію додаткову угоду до договору оренди землі, щодо припинення права 
оренди. 

 
15. Укласти договір оренди землі строком на 5(п’ять) років з гр. Біликом 

Русланом Станіславовичем на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0340, з цільовим призначенням В.03.15, для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови, для експлуатації 
нежитлової будівлі за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 



Татарбунари, вул. Князєва, 65-т, з площею земельної ділянки 0,0201 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0281. 

 
16. Зобов’язати гр. Білика Руслана Станіславовича надати на державну 

реєстрацію договір оренди землі. 
 
17. Пункти 15, 16 цього рішення набувають чинності після виконання 

пункту 14. 
 

       18. Внести зміни до договору оренди землі від 29.12.2014 року №94 (запис 
про державну реєстрацію від 22.01.2015 року №8524452) на земельну ділянку з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:0014 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 
майнового комплексу хлібокомбінату, площею 1,1944 га, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 51 (стара назва вул. Дімітрова), а 
саме: 

у преамбулі, тексті та реквізитах договору щодо орендаря виключити 
слова «Головатий Сергій Никонович» та доповнити словами і цифрами: 
«фізична особа – підприємець Головата Алла Євгенівна», у розділі реквізити 
«без ідентифікаційного номеру, паспорт КЕ №766072, виданий 31.10.1997 року  
Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській Області»; 

У пункті 7 замість слів та цифр: «строком на 44(Сорок чотири) роки, 
починаючи з дати його державної реєстрації», зазначити «терміном до 
29.12.2058 року». 

 
19. Внести зміни до договору оренди землі від 29.12.2014 року №95 (запис про 
державну реєстрацію від 22.01.2015 року №8528213) на земельну ділянку з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:0015 для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 
майнового комплексу хлібокомбінату, площею 0,0596 га, за адресою: Одеська 
область, м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 51 (стара назва  Дімітрова), а 
саме: 

у преамбулі, тексті та реквізитах договору щодо орендаря виключити 
слова «Головатий Сергій Никонович» та доповнити словами і цифрами: 
«фізична особа – підприємець Головата Алла Євгенівна», у розділі реквізити 
«без ідентифікаційного номеру, паспорт КЕ №766072, виданий 31.10.1997 року  
Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській Області»; 

У пункті 7 замість слів та цифр: «строком на 44(Сорок чотири) роки, 
починаючи з дати його державної реєстрації», зазначити «терміном до 
29.12.2058 року». 

 
20.Зобов`язати фізичну особу – підприємця Головату Аллу Євгенівну 

здійснити державну реєстрацію додаткових угод до договорів оренди землі. 



 
21. Надати згоду Товариству з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 

2005» на передачу Товариству з обмеженною відповідальністю «ОЕНЖІ 
СОЛАР» в суборенду строком на 2 роки 11 місяців частини земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0180, площею 0,7000 га, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Папаніна, 
буд.101». 

 
22. Зобов`язати Товариство з обмеженною відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 

2005» та Товариство з обмеженною відповідальністю «ОЕНЖІ СОЛАР» 
здійснити державну реєстрацію договору суборенди землі. 

 
          23. Зобов`язати заявників здійснити державну реєстрацію угод щодо 
припинення права оренди на землю. 

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

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

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 
       

« 05 » квітня 2019 р. 
№ 841-VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII 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 Ізмаїльському управлінню ГУ ДФС Татарбунарського 
відділення Арцизької ОДПІ ГУ ДФС в Одеської 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.  

 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

   
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 842-VII 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четверта сесія VII скликання 
 
 

Про перспективний план роботи  
Татарбунарської міської ради на 2019рік 

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада:  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перспективний план роботи Татарбунарської міської ради на 
2019 рік (додається). 

2. Постійним комісіям міської ради здійснювати контроль за виконанням 
плану роботи міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  голів постійних 
комісій міської ради. 

 
 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П. Глущенко 

   
« 05 » квітня 2019 р. 
№ 843-VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Додаток  
                                                                                    до рішення міської ради 

         від 05.04.2019 року № 843-VІІ 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
роботи Татарбунарської міської ради VІІ скликання  

на 2019 рік 
 
№ 
з/п 

Найменування 
заходів, перелік 

робіт та питань, що 
підлягають 

вирішенню та 
виконанню 

Строки 
виконання 

Відповідальні за виконання Примітка 

 Питання, що  вносяться на розгляд пленарних засідань ради 

1.  Про звіт про роботу 
виконавчих органів 
Татарбунарської 
міської ради 

ІV квартал Татарбунарський міський голова – 
Глущенко А.П. 

 

2. Про виконання 
міського бюджету за 
І квартал 2019 року 

ІІ квартал Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

3. Про виконання 
міського бюджету за 
І півріччя 2019 року 

ІІІ квартал Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

4 Про виконання 
міського бюджету за 
9 місяців 2019 року 

ІV квартал Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

5.  Про затвердження 
міських програм та 
заходів на їх 
виконання на 2020 
рік 

ІV квартал Виконавчий комітет, постійні комісії  

6. Про міський бюджет 
на 2020 рік 

ІV квартал Апарат виконкому, постійна комісія з 
питань бюджету 

 

 Постійна комісія з питань водопостачання,водовідведення, та інших 
питань ЖКГ 

1. Про стан 
водозабезпечення 
населення 
м.Татарбунари, інші 

Протягом 
року, за 

необхідності 

Директор КП «Водопостачання» - 
Кобушкіна Т.О., заступник міського 
голови –Лєсніченко О.В. 

 



питання ЖКГ 
 Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, планування та обліку 
1. Про внесення змін до 

показників міського 
бюджету на 2019 рік 

Протягом 
року за 

необхідності 

Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

2. Про затвердження 
звіту про виконання 
міського бюджету на 
2018 рік 
 

І квартал 
 

Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

3. Про виконання 
міського бюджету за 
І квартал 2019 року 

ІІ квартал 
 

Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

4. Про виконання 
міського бюджету за 
І півріччя 2019 року 

ІІІ квартал 
 

Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

5. Про виконання 
міського бюджету за 
9 місяців 2019 року 

ІV квартал  Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

6. 
 
 
 
 
 

Про міський бюджет 
на 2020 рік 
 
 
 
 

ІV квартал  
 
 
 

 
 

Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

7. Інші майнові питання Протягом 
року 

Лютікова Л.С.- головний бухгалтер, 
постійна комісія з питань 
бюджету,фінансів,соціально-
економічного розвитку,планування та 
обліку 

 

 Постійна комісія з питань законності , правопорядку, депутатської 
етики, вирішення питання об’єднання територіальних громад та 
соціальних питань 

1. Питання приватизації 
майна, юридичні 
питання та охорони 
громадського 
порядку  
 

Протягом 
року 

Головний спеціаліст-юрист – 
Борденюк В.М. , постійна комісія з 
питань законності, правопорядку, 
депутатської етики, вирішення 
питання об’єднання територіальних 
громад та соціальних питань 

 

 Постійна комісія  з питань регулювання земельних відносин, 
адміністративно - територіального устрою та охорони навколишнього 



середовища 

1. Земельні питання   Протягом 
року 

Начальник земельного відділу –
Катанов І.В.,постійна комісія з 
питань земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища 
 

 

 Постійна комісія  з питань будівництва, управління комунальною 
власністю, транспорту та зв’язку 

1. Про внесення змін 
до програми 
соціально-
економічного 
розвитку 
м.Татарбунари на 
2019 рік 

Протягом 
року за 
необхідності 

Заступник міського голови-
Лєсніченко О.В., постійна комісія  з 
питань будівництва, управління 
комунальною власністю, транспорту 
та зв’язку 

 

2. Питання 
містобудування 

Протягом 
року 

Заступник міського голови-
Лєсніченко О.В., постійна комісія  з 
питань будівництва, управління 
комунальною власністю, транспорту 
та зв’язку, директор КП «Бесарабія»-
Котовенко Д.Ю. 

 

 


