
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
24.04.2019           № 34 
 
Про роботу  відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради у 2018 році  

 
 Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52, частини шостої статті 
59   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши  
інформацію  начальника відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  відділу з 
питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 
ради у 2018 році, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію начальника відділу з питань реєстрації виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради Ватаманюк І.І.  про роботу  
відділу з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради у 2018 році прийняти до відома. 
 
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова            А.П. Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
24.04.2019                                                                                         № 35  
 
Про  підготовку до відзначення Дня Пам’яті та примирення та 74-ї 

річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій війні    

 
 Відповідно до статті  40, частини шостої статті 59 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
Коваль Л.В. про підготовку до відзначення Дня Пам’яті та примирення та 74-
ї річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  світовій війні, виконавчий 
комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1. Інформацію керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради Коваль Л.В. про підготовку до відзначення Дня 
Пам’яті та примирення та 74-ї річниці  перемоги  над  нацизмом  у  Другій  
світовій прийняти до відома (додається). 

 
 2. Затвердити заходи з відзначення у місті Татарбунари 75 - річниці 
визволення України  та Одеської області від нацистських загарбників та 75-ї 
річниці перемоги у Другій  світовій війні 1939-1945 років (додаються). 

 
3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко 
 
 
 
 
 
 
 



        Додаток 
        до рішення виконавчого  
        комітету Татарбунарської  
        міської ради    
        від 24.04.2019   
        № 35 

 
Заходи 

з відзначення у місті Татарбунари 75 - річниці визволення України  та 
Одеської області від нацистських загарбників та 75-ї річниці перемоги у 

Другій  світовій війні 1939-1945 років 
 

1. Забезпечити: 
- підготовку та проведення у місті урочистостей та меморіальних 
заходів, присвячених пам’ятним датам історичних подій Другої світової 
війни, у тому числі заходів , присвячених 75 - річниці визволення України  та 
Одеської області від нацистських загарбників та 75-ї річниці перемоги у 
Другій  світовій війні 1939-1945 років за участю представників  міської ради, 
ветеранів війни, членів сімей загиблих учасників війни, нинішніх захисників  
Вітчизни - учасників антитерористичної операції та громадськості; 
 
- відвідування ветеранів війни, що перебувають у лікарнях та «Будинку 
Милосердя» територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послу) районної державної адміністрації; 

 
- обстеження матеріально - побутових умов проживання ветеранів війни, 
вжиття заходів щодо вирішення їх соціально - побутових проблем. 
 
Протягом 2019-2020 років                   Виконавчий комітет міської ради 
 

2. Вжити заходів: 
- щодо упорядкування та утримання в належному стані братських та 
поодиноких могил загиблих  захисників Вітчизни, пам’ятників та меморіалів, 
пом’ятних дошок, та інших споруд та об’єктів, що увічнюють пам'ять про 
Перемогу та подвиги в обороні і визволенні міста Татарбунари від 
фашистських загарбників; 
 
- щодо запобігання вандалізму та руйнування місць поховання осіб, які 
загинули (пропали безвісти) під час Другої світової війни; 
 
- щодо  надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів війни. 
    
Протягом 2019-2020 років                      Виконавчий комітет міської ради 
 



3. Організувати: 
-  участь у підготовці та урочистому  проведення Всеукраїнської 
естафети пам’яті «Слава визволителям України»; 
 
- проведення   турніру з шашок.  
 
Протягом 2019-2020 років                         Виконавчий комітет міської ради 
 
 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету              Л.В.Коваль  
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                          №  36 
 
Про включення в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення  житлових умов за клопотанням служби у  справах дітей 

Татарбунарської  райдержадміністрації  

 
         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30, частиною шостою статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 41, 
пунктом 10 статті 45 Житлового кодексу Української РСР, розглянувши 
клопотанням служби у справах дітей Татарбунарської райдержадміністрації, 
враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від  10.04.2018 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

 1. Включити в список громадян, які потребують позачергового 
поліпшення житлових умов при виконкомі Татарбунарської міської ради 
Дімітренко (Постика) Олександра Валерійовича, 1995 року народження, як 
особу з числа дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 
 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 3 рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради  від 27.02.2019 року № 15 «Про 
затвердження списків квартирного обліку громадян у виконкомі 
Татарбунарської міської ради». 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
 
 

Міський голова                                                                        А.П. Глущенко   
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                            №  37 
 
Про присвоєння окремої адреси частині  квартири № 10 по вулиці І. 

Кожедуба,  32 за заявою Янакі Леоніда Івановича  

 
      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Янакі Л.І. зі згодою співвласників Сєдої 
Л.В.,Сєдої К.І., Сєдого В.Л., свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно від 10.11.2017 серія СТА 97880, висновок щодо технічної можливості 
поділу квартири № 10 по вул. І. Кожедуба, № 32 від 25.03.2019 виконаного 
ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», витяги з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно від 18.06.2018  за № 127907055, № 127907161, 
127906957, 127907258, технічні паспорти № 3557 та № 4176  від 25.03.2019 
виготовленого ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН»,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості поділу квартири 
№ 10 по вул. І. Кожедуба, № 32 від 25.03.2019, виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», присвоїти окремій частині квартири № 10 в 
житловому будинку № 32 по вул. І.Кожедуба,  яка належить Сєдій Л.В., 
Янакі Л.І, Сєдій К.І., Сєдому  В.Л.,  а саме: кімната № 6  площею 10,0 кв. м., 
кімната № 7 площею 12,5 кв. м., кімната № 8 площею 11,8 кв. м., кухня № 9 
площею 10,2 кв. м., наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. І. Кожедуба 32, 
кв. 10 а. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
24.04.2019                                             № 38 
 
Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  від  28. 11. 2013 р.  № 132 «Про  

присвоєння  адреси  об’єкту незавершеного будівництва (магазину) 

розташованому на 137 км дороги  Одеса-Рені за заявою Абрамової Н.І.» 

 
           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 
30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Абрамової Надії  Іллівни від 03.04.2019 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 
            1. Внести зміни в  п. 1 рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 26.12.2018 р. № 183 «Про  присвоєння  адреси  об’єкту 
незавершеного будівництва (магазину) розташованому на 137 км дороги 
Одеса-Рені  за заявою  Абрамової Н.І.»:   
-  доповнити його після слів «Одеса-Рені» словами «комплекс будівель та 
споруд  № 1 поблизу  автодороги державного значення М-15 Одеса-Рені  на 
км 138 +505, розташованого на території Татарбунарської міської ради»; 
-  вилучити  слова «137 км дороги Одеса – Рені будівля № 1».   
 

   2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                       А.П.Глущенко  
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 

24.04.2019                                                                                    № 39   
 
Про   клопотання  щодо   присвоєння почесного   звання    «Мати-

героїня», за заявою Щербини Олени  Іванівни 

  
           Відповідно  до  статті  39, частини шостої статті 
59   Закону  України   «Про місцеве   самоврядування в Україні», пунктів 10, 
12, 15 розділу ІІІ, абзацу 36 пункту 9 розділу ІІ Положення про почесні 
звання України, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 
року № 476/2001 «Про почесні звання України»,  розглянувши 
заяву  громадянки  Щербини Олени  Іванівни,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
                                         
ВИРІШИВ: 
 
          1. Клопотати перед Татарбунарською районною державною 
адміністрацією про направлення подання до Президента України про 
присвоєння почесного звання «Мати-героїня»  за  
материнську  самовідданість,  народження   та   зразкове  
виховання  дітей  у  сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми 
освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування духовних і моральних 
цінностей Щербині Олені Іванівні  – матері   восьми дітей, жительці міста 
Татарбунари, вулиця Кутузова, 7а. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Коваль Л.В. 
 
 
  
Міський голова                                                                            А.П. Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                           № 41 

                               
Про внесення змін в паспорт прив’язки та договір пайової участі, за 

заявою Івасенко Світлани Григорівни 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від 
21.10.2011 року № 244 «Про затвердження  Порядку  розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 
1330/20068 (далі Порядок), розглянувши заяву Івасенко Світлани 
Григорівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Внести зміни в паспорт прив’язки  групи тимчасових споруд від 
05.05.2017 року № 22 для провадження підприємницької діяльності, за 
адресою:  Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, 
тимчасова споруда № 18, площа благоустрою – 10 кв. м; тимчасова споруда 
№ 20, площа благоустрою  – 15 кв. м, відповідно до план – схеми М 1:500, 
замість фізичної особи підприємця Івасенка Ігоря Анатолійовича 
(померлого), зазначити фізичну особу підприємця Івасенко Світлану 
Григорівну. 

2. Внести зміни у договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою від 08.09.2017 року № 44, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, вул.23 Серпня, тимчасова споруда № 18, площа 
благоустрою – 10 кв. м; тимчасова споруда № 20, площа благоустрою  – 15 
кв. м, відповідно до план – схеми М 1:500, замість фізичної особи підприємця 
Івасенка Ігоря Анатолійовича (померлого), зазначити фізичну особу 
підприємця Івасенко Світлану Григорівну. 

3.  Зобов’язати заявника отримати зміни до паспорту прив’язки 
групи тимчасової споруди, виданого відділом містобудування, архітектури, 
розвитку інфраструктури та житлового комунального господарства 



Татарбунарської райдержадміністрації та укласти додаткову угоду до 
договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою. 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  24.04.2019                                  № 42 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 
фізичної особи - підприємця Панчева Олександра Костянтиновича 
 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.10.2013 року № 870 «Про затвердження Типового порядку видачі 
дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 12.11.2013 року № 537  «Про 
затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта 
благоустрою», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06.12.2013  року за № 2073/24605, розглянувши заяву Панчева Олександра 
Костянтиновича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою - підприємцем Панчевим 
Олександром Костянтиновичем договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за паспортом прив’язки  групи тимчасових споруд від 
21.01.2019 року № 3, щодо групи тимчасових споруд № 71 загальною 
площею благоустрою - 173,05 кв. м, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, на вул. Степова, згідно схеми М 1:500, строком на 2 
роки 11 місяців з дати надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, з 
можливістю пролонгації на строк дії паспорту прив’язки. 
    2. Зобов’язати фізичну особу - підприємця Панчева Олександра 
Костянтиновича не розміщувати тимчасові споруди до отримання дозволу на 
проведення благоустрою за встановленою формою. 
    

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 
Міський голова                      А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
24.04.2019                                  № 43 

 
Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресою: м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної особи - 

підприємця Бурлаченка Олега Володимировича 

 
 Керуючись статтею 40, часиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003  року № 2067 «Про затвердження Типових правил 
розміщення зовнішньої реклами», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо 
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 2073/24605, 
розглянувши заяву Бурлаченка Олега Володимировича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою - підприємцем Бурлаченком Олегом 
Володимировичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою за 
паспортом прив’язки  тимчасової споруди від 11.03.2019 року № 6, щодо 
розміщення рекламного засобу (білборду) № 30 загальною площею 
благоустрою - 24 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
вул. Степова, згідно схеми М 1:500, строком на 2 роки 11 місяців з дати 
надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, з можливістю 
пролонгації на строк дії паспорту прив’язки. 
    2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Бурлаченку Олегу 
Володимировичу подати заяву про надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами за встановленою формою,  до заяви додати фотокартку 
або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на 
якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного 



засобу з конструктивним рішенням і не розміщувати рекламний засіб 
(білборд) до отримання дозволу за встановленою формою.  
 
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   міського 
голови   Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                            А.П.Глущенко 

 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  24.04.2019                                             № 44 

 
Про укладання договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

за адресою: м. Татарбунари, вул. В. Тура, за заявою фізичної особи - 

підприємця Мукієнко Алли Андріївни 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо 
пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року за № 2073/24605, 
розглянувши заяву Мукієнко Алли Андріївни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою - підприємцем Мукієнко Аллою 
Андріївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
(площадки з твердим покриттям) загальною площею благоустрою - 9 кв. м, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура, згідно 
план - схеми М 1:500, терміном до 06.05.2019 року для сезонної виносної 
торгівлі квітами на передодні Великодніх свят. 
    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                         А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                           № 45 

                               
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі в м. Татарбунари, за 

клопотанням Татарбунарського сільського споживчого товариства 

 
          Керуючись статями 31, 52, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання 
Татарбунарського сільського споживчого товариства, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Присвоїти нову адресу об’єктам нерухомого майна, які 
знаходяться на земельній ділянці, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0334, площею - 0,0102 га: Одеська область, 
Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця 23 Серпня, 44-а, замість 
старої адреси: Одеська область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, 
вулиця 23 Серпня, 44. 

 
2. Зобов’язати Татарбунарське сільське споживче товариство 

здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права за новою 
адресою.  

 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                     А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                             №  46 

                               
Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою Кічука 

Олександра Афанасійовича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», статтею 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від 
21.10.2011 року № 244 «Про затвердження  Порядку  розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 
1330/20068 (далі Порядок), розглянувши заяву Кічука Олександра 
Афанасійовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 
паспортом прив’язки  Кічуком Олександром Афанасійовичем для 
провадження підприємницької діяльності з надання послуг шиномонтажу, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, на вул. Степова, 
орієнтовною загальною площею благоустрою - 280 кв. м, з них під 
тимчасовими спорудами – 100 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500. 
      2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Кічука Олександра 
Афанасійовича: 

2.1. Отримати паспорт прив’язки тимчасової споруди, виданий відділом 
містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлового 
комунального господарства Татарбунарської райдержадміністрації; 

2.2. Погодити місце розташування групи тимчасових споруд у 
превентивному відділі Національної поліції України в Одеській області, 
Товаристві з обмеженою відповідальністю «АТРАКОМ»,  Публічному 
акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальному підприємстві 



«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», Татарбунарському районі  електричних мереж 
АТ «Одесобленерго». 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                          №  47 
 
Про присвоєння адреси 

нежитловій будівлі, за заявою 

Сиротенко Ольги Петрівни 

  
         Відповідно до статей 31, 52, частини шостої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Сиротенко 
Ольги Петрівни, договір купівлі-продажу від 20.09.2001,  по етажний план 
від 08.08.2001 року,  складений КП «Татарбунарське БТІ та РОН», 
експлікацію внутрішніх площ до плану, державний акт на право власності на 
земельну ділянку від 05.07.2010,  виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – магазину № 13 який 
складається з нежитлових приміщень № 1 торгового залу, площею 35,2 м. кв., 
№ 2 складу, площею 38,0 м. кв., кладової № 3, площею 13,1 м. кв. та 
належить на праві приватної власності  Сиротенко Ользі Петрівні, а саме:  м. 
Татарбунари, вул. В. Тура, 15/13. 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                          А.П. Глущенко   
 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
24.04.2019                                          № 48 
 
Про присвоєння адреси житловому будинку та присадибній земельній 

ділянці,  за заявою  Андрієнко Ганни Іванівни  

 
      Керуючись статтею 30,  частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Андрієнко Г.І., витяг 
про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 11184724 від 
11.07.2006, інформаційну довідку № 162934217, витяг з державного 
земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-5106874292018,    
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Присвоїти наступну адресу житловому будинку, власницею якого є 
Андрієнко Ганні Іванівні та присадибній земельній ділянці:   м. Татарбунари, 
вул. Джерельна, 1/1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                А.П. Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 24.04.2019                                             № 49 
 
Про присвоєння окремої адреси частині  домоволодіння по вулиці 

Соборна,  13 за заявою Дяченка Бориса Григоровича  

 
      Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву Дяченка Б.Г. зі згодою співвласників Батіщева 
Л.П., Бортецького В.П.,  свідоцтво на право особистої власності на житловий 
будинок від 22.05.1985,  висновок щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 22.04.2019 виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», технічного паспорту на квартиру № 1 у 
будинку квартирного типу № 1458 від 22.04.2019 виготовленого ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно від 23.04.2019 за № 164538889, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна від 22.04.2019 виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН» присвоїти адресу окремій 9/25 частині 
домоволодіння по вул. Соборна, 13, яка належить Дяченко Борису 
Григоровичу,  а саме; коридор № 1 – 1, їдальня № 2-1, кухня № 1-3, туалет № 
1-4, ванна № 1-5, коридор № 1-6,  кімната № 1-7, кімната № 1-8,  кімната № 
1-9  загальною площею 81,5 кв. м., наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. 
Соборна 13, квартира 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                       А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
24.04.2019                                      №  50 
 
Про доцільність проведення благоустрою в межах населеного пункту за 
адресою м. Татарбунари, вул. Трудова, за заявою Рибогосподарського 
аграрного колективного підприємства «ЧОРНОМОРЕЦЬ» 
 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву Рибогосподарського аграрного 
колективного підприємства «ЧОРНОМОРЕЦЬ», виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою за власний 
рахунок Рибогосподарським аграрним колективним підприємством 
«ЧОРНОМОРЕЦЬ» для громадського відпочинку, за адресою Одеська 
область, Татарбунарський район, місто Татарбунари, на розі вулиць Трудова 
– вул. Микити Лісового, в межах населеного пункту, згідно план-схеми, 
орієнтовна площа благоустрою - 0,4 га (20м х 200м). 

 
2. Зобов’язати Рибогосподарське аграрне колективне підприємство 

«ЧОРНОМОРЕЦЬ»: 
2.1. Розробити проект благоустрою території та подати його на 

погодження виконавчому комітету Татарбунарської міської ради разом із 
заявою на отримання дозволу виконавчого комітету на проведення заходів 
благоустрою за встановленою за формою; 

2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 
виконавчого комітету за встановленою формою; 

2.3.  Відповідно до чинного законодавства погодити з територіальним 
управлінням водного господарства та Татарбунарською районною 
державною адміністрацією порядок розчищення та поглиблення русла р. 
Фонтанка (водного об’єкту місцевого значення). 
           
            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                        А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

   Р І Ш Е Н Н Я 
 
24.04.2019                                      № 40 
   
Про надання адресної матеріальної 

допомоги жителям міста 

 Відповідно підпункту 4 пункту «а» статті 28, частини шостої статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 28.04.2016 року № 54 
«Про затвердження Положення про порядок надання адресної матеріальної 
допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішень міської ради від  
30  листопада 2018 р. № 724-VII «Про міський бюджет на 2019 рік», від 
18.01.2016 року № 23-VII «Про затвердження міської програми «Милосердя в 
дії» на 2016-2020 роки», розглянувши заяви громадян про надання 
матеріальної допомоги, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  

 1. Надати адресну матеріальну допомогу на лікування, поховання 
жителям  міста в   квітні 2019 року згідно додатку.  

 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
міської ради (Лютикова Л.С.) забезпечити перерахування коштів по міській 
програмі «Милосердя в дії» в межах обсягів фінансування на 2019 рік 
відповідно до пункту 1 цього рішення. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

  

 

Міський голова                          А.П. Глущенко  

 

 

 

                 
 



     Додаток  
           до рішення виконавчого комітету 

                  Татарбунарської міської ради 
     від 24.04.2019 

       № 40  
Список на    надання   матеріальної    допомоги    на     лікування    в   квітні    

2019   року 

№ 
п/
п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

1. Дьяченко 
 Віра Дмитрівна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,35   

Інвалід II  групи  лікування 600,00 

2. Єрьоменко 
 Сталіна  
Андріївна 

м. Татарбунари 
вул. Горького.21, 
кв.4 

пенсіонерка лікування 800,00 

3. Вахновський 
Ярослав  
Дорофійович 

м. Татарбунари 
вул.Робоча,23, кв.2 

пенсіонер лікування 600,00 

4. Притула 
Віра Іванівна 

м. Татарбунари 
вул. Чкалова,15 

пенсіонерка лікування 800,00 

5. Сивоконь 
Агафія  
Олексіївна 

м. Татарбунари 
вул. Соборна,5, кв.5 

пенсіонерка, 
почесний  
громадянин 
міста 

лікування 1000,00 

6. Чуприна 
Микола 
Васильович 

м. Татарбунари 
вул. Перемоги,4 

тимчасово не 
працює  

лікування 1000,00 

7. Писаревська 
Неля 
Володимирівна 

м. Татарбунари 
вул. В.Тура,28,кв.3 

Інвалід  III 
групи 

лікування 1500,00 

8. Архипенко 
Аделіна 
Семенівна 

м. Татарбунари 
вул. Соборна,7, кв.8 

пенсіонерка лікування 600,00 

9. Байло 
Валентина 
Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул. Робоча,27 

пенсіонерка лікування 700,00 

10.  Пустовітенко 
Марія Дмитрівна  

м. Татарбунари 
вул. Центральна,51, 
кв.6 

пенсіонерка лікування 600,00 

11. Здоровець 
Ганна Іллівна 

м. Татарбунари 
вул. Тимошенко,68 

Пенсіонерка, 
інвалід  II  
групи 

лікування 1000,00  

12. Іваногло Марія 
Миколаївна  

м. Татарбунари 
вул. Робоча, 25, 
кв.9 

Пенсіонерка лікування 700,00  

    Всього 9900,00 



 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                    Л.В. Коваль 
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