
 Зміни та доповнення до порядку денного 
засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

 
29.05.2019       Зал засідань міської ради 
14:00 
 
 1. Доповнити порядок денний наступними12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  питаннями: 
 «12. Про надання  дозволу жителям  вулиць Польова, Миру, Нагорна  
м. Татарбунари на  встановлення  дитячого  ігрового майданчику. 
 13.   Про надання  дозволу жителям  вулиць Дністровська, Вишнева, 
Тимошенко  м. Татарбунари на  встановлення  дитячого  ігрового 
майданчику.  
 14. Про  уповноваження    працівників  КП «Водопостачальник» 
Татарбунарської міської ради правом складати адміністративні протоколи   
при    виконавчому  комітеті   Татарбунарської   міської ради.  
 15. Про включення в список громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов за заявою Бобомуродова Сухроба  Шарофовича. 
 16. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - магазину  за заявою  
Єлісеєва Олександра Євгеновича та Докової Тетяни Степанівни. 
 17. Про взяття на квартирний облік громадян  за клопотанням  КНП 
«Татарбунарський ЦПМСД». 
 18. Про присвоєння окремої адреси частині  домоволодіння по вулиці 
Гімназична,  23 за заявою Волканової Олени Афанасіївни. 
 19. Про присвоєння окремої адреси частинам  житлового будинку по 
вулиці Гімназична,   29 за заявою Арсеній Ж.В., Семенюка В.Д., Семенюк 
Л.А. 
 20. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Завадської 
Наталії Антонівни. 

21. Про видачу ордерів на заселення житлової площі. 
 22. Про розгляд та затвердження ескізного проекту виставкового залу 
на території колишньої  Татарбунарської фортеці. 
 23. Про присвоєння адреси приміщенню в  нежитловій будівлі,  за 
заявою Христича Івана Івановича та Федорової Надії Степанівни. 
 24. Про закріплення прибудинкових територій для проведення 
благоустрою у м. Татарбунари. 
 25. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 
особи – підприємця Вознюка Юрія Анатолійовича. 
 26. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою:  м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної 
особи – підприємця Священко Інни Анатоліївни. 
 27. Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Клюшнікова, за заявою фізичної особи – підприємця 
Будник Ірини Семенівни. 



 28. Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою фізичної особи – підприємця 
Ганчевої Валентини Дионисівни. 
 29. Про розірвання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою Вєлєва 
Савви Прокоповича. 
 30. Про розірвання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою Вєлєвої 
Степаниди Миколаївни. 
 31.  Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Маяковського за колективною заявою Снігур Марини Олександрівни та 
інших мешканців вулиці Капітана Салтикова та вулиці Маяковського. 
 32. Про доцільність проведення заходів благоустрою  за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Клюшнікова за заявою Ходуса Михайла Михайловича. 
 33. Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Клюшнікова за заявою Кирган Василя Петровича. 
 34. Про відведення місць для розміщення матеріалів передвиборчої 
агітації в м. Татарбунари. 
 35.  Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Лісецької 
Ніни Дмитрівни. 
 36. Про присвоєння окремої адреси частині  житлового будинку по 
вулиці Садова,  2 за заявою Мукієнка Олександра Михайловича. 
 

1. Питання 12 вважати питанням 37. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.05.2019                          № 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Про надання  дозволу жителям  вулиць Польова, Миру, Нагорна  м. 
Татарбунари на  встановлення  дитячого  ігрового майданчику   

 
 Відповідно  статей  30, 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  розглянувши колективне звернення  жителів 
вилиць Польова, Миру, Нагорна м. Татарбунари, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Дозволити  жителям  вулиць Польова, Миру, Нагорна  м. 
Татарбунари встановити  дитячий  ігровий майданчик на вільній земельній 
ділянці  на перехресті  вулиць Нагорна - Миру, з проведенням комплексного 
благоустрою території  загальною площею приблизно 1500 кв. м., згідно 
схеми благоустрою, що додається. 

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

  

Міський голова         А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом (апаратом)  
       міської ради 

 

 

 

 



13 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.05.2019                          № 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Про надання  дозволу жителям  вулиць Дністровська, Вишнева, 
Тимошенко  м. Татарбунари на  встановлення  дитячого  ігрового 
майданчику   

 
 Відповідно  статей  30, 40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  розглянувши колективне звернення  жителів 
вулиць Дністровська, Вишнева, Тимошенко м. Татарбунари, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Дозволити  жителям  вулиць Дністровська, Вишнева, Тимошенко м. 
Татарбунари встановити  дитячий  ігровий майданчик на вільній земельній 
ділянці  на перехресті  вулиць Дністровська-Тимошенко, з проведенням 
комплексного благоустрою території  загальною площею приблизно 200 кв. 
м., згідно схеми благоустрою, що додається. 

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

  

Міський голова         А.П. Глущенко 

 

       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом (апаратом)  
       міської ради 

 

 

 
 



14 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
29.05.2019                            № 
 
Про  уповноваження    працівників  КП «Водопостачальник» 

Татарбунарської міської ради правом складати адміністративні 

протоколи   при    виконавчому  комітеті   Татарбунарської   міської 

ради  

 Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 38, 
частиною шостою статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  розглянувши клопотання КП «Водопостачальник» 
Татарбунарської міської ради,  виконавчий комітет  Татарбунарської міської 
ради 
 
В И Р І Ш И В :  
 

  1. Уповноважити працівників  КП «Водопостачальник» 
Татарбунарської міської ради: 

заступника головного бухгалтера Іванченко Наталію Анатоліївну, 
бухгалтера-претензіоніста Стратюк Любов Євгенівну, 
контролера Котович Ганну Сергіївну  
правом    складати     адміністративні протоколи   при    виконавчому  

комітеті   Татарбунарської   міської ради  за порушення правил благоустрою 
в м. Татарбунари.  
 

  2. Видати працівникам КП «Водопостачальник» Татарбунарської 
міської ради: заступнику головного бухгалтера Іванченко Наталії 
Анатоліївні, бухгалтеру-претензіоністу Стратюк Любові Євгенівні, 
контролеру Котович Ганні Сергіївні посвідчення уповноваженої особи. 
 

3. Контроль за виконанням цього  рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка  О.В.  
 
Міський голова         А.П. Глущенко  
     Проект рішення підготовлено  виконавчим 
     комітетом (апаратом) міської ради 



15  питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
29.05.2019                            № 
 
Про включення в список громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов за заявою Бобомуродова Сухроба  Шарофовича  

 
         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 
заяву Бобомуродова Сухроба  Шарофовича , враховуючи протокол засідання 
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради від 21.05.2019 року, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Включити в список громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов при виконкомі Татарбунарської міської ради: Бобомуродова Сухроба  
Шарофовича , 1998 року народження, як особу з числа дітей – сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, за умови відшкодування матеріальної 
шкоди спричиненої житловому будинку № 12 по вул. Верхня, комунальної 
власності в наслідок залишення його без догляду. 

2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою в місті Татарбунари (Даскалєску О.Є.) провести розрахунок 
матеріальних збитків для відшкодування Бобомуродовим Сухробом 
Шарофовичем. 

3. Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 27.02.2019 року № 15 «Про затвердження 
списків квартирного обліку громадян у виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради». 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 
Міський голова                                                                      А.П. Глущенко 
   Проект рішення підготовлено   головним спеціалістом - 
   юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 



16  питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                     №  
 
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі - магазину  за заявою  

Єлісеєва Олександра Євгеновича та Докової Тетяни Степанівни 

         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Єлісеєва Олександра 
Євгеновича та Докової Тетяни Степанівни, договір купівлі-продажу від 
21.01.2004  № 182,    рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 21.02.2002  № 36, технічний паспорт складений КП «Татарбунарське 
БТІ та РОН» від 10.10.2000,  договір купівлі-продажу від 25.04.2001 № 1269, 
договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.09.2012 року № 2394,  
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі - магазину, власниками якої є 
Єлісеєв Олександр Євгенович та Докова Тетяна Степанівна, – м. 
Татарбунари, вул. В. Тура, 15/24 Л. 

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

Міський голова                                                                       А.П. Глущенко   
         
   Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  
           юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 питання 

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                                                                             № 

Про взяття на квартирний облік громадян  за клопотанням  КНП 

«Татарбунарський ЦПМСД» 

         Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30, частиною шостою статті 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 34 
Житлового кодексу Української РСР, постановою Ради Міністрів Української 
РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 
№ 470 «Про затвердження правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 
РСР», розглянувши клопотання КНП «Татарбунарський ЦПМСД», 
враховуючи протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 03.05.2019 року, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку 
квартирного обліку громадян при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Жукову Олену Олександрівну, 1992 року народження, як молодого 
спеціаліста – лікаря сімейної медицини  КНП «Татарбунарський ЦПМСД». 
 

2. Внести відповідні зміни до додатку № 1 рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 27.02.2019 року № 15 «Про затвердження 
списків квартирного обліку громадян у виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради». 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 
Міський голова                                                                     А.П. Глущенко   

                                          
      Проект рішення підготовлено головним спеціалістом -  

юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 



18 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                              №  
 
Про присвоєння окремої адреси частині  домоволодіння по вулиці 

Гімназична,  23 за заявою Волканової Олени Афанасіївни  

 
      Керуючись статтею  30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Волканової О.А., 
договір дарування від 03.10.2008, висновок щодо технічної можливості 
виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна від 02.02.2019, виконаного 
ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», по етажний план від 27.03.1994 року,  
складений КП «Татарбунарське БТІ та РОН, витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно від 09.10.2008 за № 20520483, інформаційну 
довідку з ДРРП від 20.05.2019 № 167246506, 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 02.05.2019, виконаного ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», присвоїти адресу окремій 48/600 частині 
домоволодіння по вул. Гімназична, 23, яка належить Волкановій Олені 
Афанасіївні,  а саме: тамбур № 3 – 1 , кухня № 3-2, кімната № 3-3  , кімната 
№ 3-4, загальною площею 38,1 кв. м., наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. 
Гімназична, 23, квартира № 3. 

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

 

Міський голова                                                          А.П. Глущенко 

                                   
              Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  

 юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                            
29.05.2019                                   №  
 

Про присвоєння окремої  адреси частинам  житлового будинку по вулиці 

Гімназична,   29 за заявою Арсеній Ж.В., Семенюка В.Д., Семенюк Л.А. 

      Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву співвласників 
Арсеній Ж.В., Семенюка В.Д., Семенюк Л.А., свідоцтво про право на 
спадщину за законом від 18.04.2018 серія ННВ  785268, витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
18.04.2018  за № 121077840, технічні паспорти № 1433 від 10.05.2019 
виготовлених ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 27.09.2007  № 243 «Про передачу в 
приватну власність, відповідно до Закону України «Про приватизацію» кв. № 
2 по вул. Октябирська, 29 м. Татарбунари», свідоцтво про право власності від 
23.10.2007, висновки щодо технічної можливості виділу в натурі частки з 
об’єкта нерухомого майна від 10.05.2019 виконані ТОВ «Татарбунарське 
РБТІ та РОН», виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновків щодо технічної можливості виділу в натурі 
частки з об’єкта нерухомого майна - житлового будинку по вул. Гімназична 
№ 29  від 10.05.2019, виконаних ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН», 
присвоїти адресу окремим частинам житлового будинку № 29 по вул. 
Гімназична:  

½ частині, яка належить Арсеній Ж.В.,  а саме: веранда № 1-1, коридор 
№ 1-2,  кімнати № 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, кухня № 1-8, ванна № 1-9, туалет № 
1-10, комора № 1-11, загальною площею 106, 7 кв. м., наступну адресу:   м. 
Татарбунари, вул. Гімназична 29, кв. 1. 

½ частині, яка належить Семенюку В.Д., Семенюк Л.А.  а саме: веранда 
№ 2-1, коридор № 2-2, ванна № 2-3, кухня № 2-4,  кімнати № 2-5, 2-6, 2-7, 2-
8, 2-9, топочна № 2-10, туалет № 2-11, комора № 2-12, загальною площею 
109, 1 кв. м., наступну адресу:   м. Татарбунари, вул. Гімназична 29, кв. 2. 

 



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

Міський голова                                                А.П. Глущенко 
           Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  

                                       юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                      №  
 
Про присвоєння адреси 

нежитловій будівлі, за заявою 

Завадської Наталії Антонівни 

  
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Завадської Н.А., 
свідоцтво про право власності від 15.11.1999 р.,  технічний паспорт на групу 
нежитлових приміщень № 2Б (магазин) від 14.05.2019 року,  складений ТОВ 
«Татарбунарське РБТІ та РОН»,  висновок  щодо технічної можливості 
виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна від 14.05.2019 р., 
виконаного ТОВ «Татарбунарське РБТІ та РОН»,  витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку від 19.04.2019, виконавчий 
комітет Татарбунарської міської ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – магазину, який складається з 
нежитлових приміщень № 2, площею 20,1 м. кв., та належить на праві 
приватної власності  Завадській Наталії Антонівні, а саме:  м. Татарбунари, 
вул. В. Тура , 15, нежитлова – будівля (магазин) № 2Б. 

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

Міський голова                                                                       А.П. Глущенко   
 

               Проект рішення підготовлено головним спеціалістом 
    – юристом виконавчого комітету (апарату) міської  
    ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я 
29.05.2019                               №  

 
 
 
 

  Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30, частиною шостою 
статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 
51, 52 Житлового кодексу Української РСР, постановою Кабінету Міністрів 
України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку та 
умов надання у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/ реконструкцію малих 
групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/ 
придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла 
для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа, виготовлення проектно-кошторисної документації», розглянувши 
протокол засідань громадської комісії з житлових питань при виконавчому 
комітеті Татарбунарської міської ради №  від 21.05.2019 року,  виконком 
Татарбунарської міської ради 
В И Р І Ш И В: 
 

1. Видати ордер на постійне проживання особі  з числа дітей - сиріт та 
дітей позбавленого піклування в віці до 23 років, з  врахуванням черговості, 
затвердженої рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 27.02.2019 року № 15 «Про затвердження списків квартирного обліку 
громадян у виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради», а саме: 
№ 
п/п 

ПІБ 
особи яка забезпечується 

житлом 

Дата 
народження 

Дата 
постановки 

на 
квартирний 
облік та № 

рішення 

Місце 
розташування 

наданого 
житла та 

розмір частки 

1 Дімітренко Олександр 
Валерійович 

28.06.1995 
 

24.04.2019 р. 
ріш. № 36 

1/3 частина 
житлового 

Про видачу ордерів на заселення 

житлової площі 



Дімітренко Лариса 
Валеріївна 

09.04.1996 29.08.2018 р. 
ріш. № 112 

будинку по 
вул. 
Партизанська, 
22 

 
2. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

    Проект рішення підготовлено головним спеціалістом 
    – юристом виконавчого комітету (апарату) міської  
    ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
29.05.2019                                                                                             № 
 

Про розгляд та затвердження ескізного проекту виставкового залу на 

території колишньої  Татарбунарської фортеці 

 Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 31, підпункту 10 пункту 
«б» статті 32, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», з метою підвищення туристичної привабливості міста, 
створення необхідних умов для популяризації та збереження культурної 
спадщини, захисту традиційного характеру середовища в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Погодити представлені проектні рішення щодо поетапного 
будівництва виставкового залу та допоміжних споруд на території колишньої 
Татарбунарської фортеці, розроблені науково – виробничим центром 
«ЕКОСТРОЙ і «К». 

1.1. Затвердити ескізний проект виставкового залу на території 
колишньої Татарбунарської фортеці, розроблений науково – виробничим 
центром «ЕКОСТРОЙ і «К». 

1.2. Внести на розгляд чергової сесії міської ради проект рішення 
щодо подальшого фінансування розробки робочого проекту будівництва 
виставкового залу та допоміжних споруд на території колишньої 
Татарбунарської фортеці. 

 
2. У межах наданих повноважень залучати громадськість та суб’єктів 

господарювання до проведення заходів щодо охорони і збереження  території 
та залишків колишньої Татарбунарської фортеці, вносити пропозиції та 
здійснювати заходи по залученню на договірних засадах коштів підприємств 
та організацій усіх форм власності на реалізацію проекту  у відповідності до 
п. 1.1. цього рішення. 



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

    Проект рішення підготовлено головним спеціалістом 
    – юристом виконавчого комітету (апарату) міської  
    ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  №  
 
Про присвоєння адреси приміщенню в  нежитловій будівлі,  за заявою  

Христича Івана Івановича та Федорової Надії Степанівни 

         Відповідно до статті 31,частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяви Христича Івана 
Івановича та Федорової  Надії Степанівни, свідоцтво про право власності  від 
17.04.1997,  акт про закінчення будівництва і введення в експлуатацію № 203 
від 17.04.1997, рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 
від 17.04.1997 № 203, технічний паспорт складений КП «Татарбунарське БТІ 
та РОН», заяву про поділ земельної ділянки від 22.02.2019, витяг з 
державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності № 163597417 від 15.04.2019,  виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  
 
         ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти  ½ частині нежитлової будівлі, власником якої є Христич 
Іван Іванович, адресу – м. Татарбунари, вул. В. Тура, 15, приміщення 10 Б. 

       2. Присвоїти  ½ частині нежитлової будівлі, власником якої є Федорова 
Надія Степанівна, адресу – м. Татарбунари, вул. В. Тура , 15, приміщення 9 Б. 

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

 
Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  
 юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                  №  

 
 

Про закріплення прибудинкових територій для проведення благоустрою 

у м.Татарбунари 
 

         Керуючись статтями 6, 19 Кодексу цивільного захисту України, статтею 
27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10, 36 
Закону України «Про благоустрій населених пунктів», виконавчий комітет  
Татарбунарської міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 

1. Закріпити прилеглі території для проведення благоустрою, без 
права забудови, за землекористувачами земельних ділянок та власниками 
тимчасових споруд (для торгівлі, надання послуг, складського або 
виробничого призначення, інше), які знаходяться у власності або 
користуванні фізичних або юридичних осіб, згідно додатку 1 (ситуаційні 
схеми розподілу територій благоустрою) та додатку 2 (перелік фізичних та 
юридичних осіб), що є невід’ємними частинами цього рішення: 

 
з метою знищення бур’яну та порослі, прибирання під’їзних шляхів та 

проходів від листя, сміття, снігу та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру у м. Татарбунари.  

 
2. Поняття, у значенні, що застосовуються у цьому рішенні:  
 
2.1. прилегла територія - з тильного боку розташовані газони з 

зеленими насадженнями, тротуари, шляхи, площадки, які примикають до 
об’єктів на земельних ділянках, які знаходяться в оренді,  або до тимчасових 
споруд, розміщених за паспортами прив’язки, зазначеними  у додатку 1 та 
додатку 2 цього рішення; 

 



2.2. фасадний бік – бік, який виходе на поіменовані вулиці, провулки, 
майдани, парки, набережні, а також бік, який виходе на не поіменовані 
доріжки та стежки, які ведуть до дитячих садків та навчальних закладів, 
мостів і переходів через водні об’єкти. 

  
3. Забороняється згортати сніг та інше сміття на проїзну частину 

для автотранспорту, тротуари (доріжки) для пішоходів, зелену зону. 
 
4. Розподіл прилеглих територій здійснити по тильному боку 

вздовж меж земельних ділянок та тимчасових споруд до водного об’єкту р. 
Фонтанка. 
 

5.  Оприлюднити це рішення на офіційному сайті tatarbunary.od.ya 
до 01.06.2019 року.       

 
6. Направити копії цього рішення суб’єктам підприємницької 

діяльності та керівникам установ і організацій м. Татарбунари. 
 
                    
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                   А.П.Глущенко 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25   питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  №  

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 
благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою 
фізичної особи – підприємця Вознюка Юрія Анатолійовича 
 
 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 та паспорт прив’язки групи тимчасових споруд фізичної 
особи – підприємця Вознюка Юрія Анатолійовича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичної особою – підприємцем Вознюком Юрієм 
Анатолійовичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
згідно паспорту прив’язки  тимчасової споруди від 08.05.2019 року № 8, для 
провадження підприємницької діяльності з торгівлі, щодо тимчасової 
споруди № 100, загальною площею благоустрою 48 кв. м, з них під 
тимчасовою спорудою 24 кв. м, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, вул. Степова, строком на 2 роки 11 місяців, з 
можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки. 
    

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

 

Міський голова                    А.П.Глущенко 

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



26 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                  №  

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

фізичної особи – підприємця Священко Інни Анатоліївни 

 
 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 фізичної особи 
– підприємця Священко Інни Анатоліївни, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
 1.  Укласти з фізичною особою – підприємцем Священко Інною 
Анатоліївною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
площею 9 кв. м, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 
23 Серпня, строком до 30.10.2019 року  з дати прийняття рішення. 
    

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

 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

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



27 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ       Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  №  
 
Про доцільність проведення заходів 
благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Клюшнікова, за заявою фізичної особи – 
підприємця Будник Ірини Семенівни 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Будник Ірини Семенівни, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою фізичною 
особою – підприємцем Будник Іриною Семенівною, на добровільних засадах 
за власний кошт, шляхом встановлення поліпшеного покриття (тротуарної 
плитки) на території прилеглій до будівлі, що належить заявнику на праві 
приватної власності, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
місто Татарбунари, вулиця  Клюшнікова, 76-а, згідно план-схеми М 1:500, 
орієнтовна площа благоустрою – 40 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
 
1.1. Отримати дозвіл виконавчого комітету на проведення заходів 

благоустрою за встановленою за формою. 
 
1.2. Погодити план-схему благоустрою території з Татарбунарським 

районом електричних мереж  АТ «Одесобленерго», Публічним акціонерним 
товариством «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальним підприємством 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» та Управлінням майном комунальної власності 
та забезпечення благоустрою у місті. 

 
1.3. Передати демонтовану тротуарну плитку за Актом приймання-

передачі на зберігання в Управління майном комунальної власності та 
забезпечення благоустрою у місті. 



 
 

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

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28  питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                  №  
Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою фізичної особи – підприємця 
Ганчевої Валентини Дионисівни 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Ганчевої Валентини 
Дионисівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою фізичною особою 
– підприємцем Ганчевою Валентиною Дионисівною, на добровільних засадах 
за власний кошт, шляхом встановлення покриття вдосконаленого типу 
(плитки) для облаштування заїзного карману для автотранспорту на території 
прилеглій до групи тимчасових споруд, які розміщені заявником за 
паспортом прив’язки від 13.10.2017 року № 35, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, місто Татарбунари, вулиця  Василя Тура, згідно 
план-схеми М 1:500, орієнтовна площа благоустрою – 160 кв. м. 

 
       2.Зобов’язати заявника: 

1.1. Отримати дозвіл виконавчого комітету на проведення заходів 
благоустрою за встановленою за формою. 

1.2. Погодити план-схему благоустрою території з Татарбунарським 
районом електричних мереж  АТ «Одесобленерго», Публічним акціонерним 
товариством «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальним підприємством 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 

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



29  питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                  №  

                               
Про розірвання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

Вєлєва Савви Прокоповича 

 
 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 Вєлєва Савви 
Прокоповича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
     1.  Припинити з 01.06.2019 року договір пайової участі від 01.02.2019 року 
№ 38 в утриманні об’єкту благоустрою, що укладався з Вєлєвим Саввою 
Прокоповичем, площею 9 кв. м, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, вул. 23 Серпня. 
    

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

 

Міський голова                                          А.П.Глущенко 

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

 



30  питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  29.05.2019                                  №  

                               
Про розірвання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

Вєлєвої Степаниди Миколаївни 

 
 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 Вєлєвої Степаниди 
Миколаївни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
     1.  Припинити з 01.06.2019 року договір пайової участі від 01.02.2019 року 
№ 37 в утриманні об’єкту благоустрою , що укладався з Вєлєвою 
Степанидою Миколаївною, площею 9 кв. м, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, вул. 23 Серпня. 
    

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

Міський голова                                           А.П.Глущенко 

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

 



31 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  №  
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою з облаштування 
дитячого ігрового майданчика за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Маяковського за колективною заявою Снігур Марини Олександрівни та 
інших мешканців вулиці Капітана Салтикова та вулиці Маяковського 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши колективну заяву Снігур Марини Олександрівни та інших 
мешканців вулиці Капітана Салтикова та вулиці Маяковського (17 осіб), 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою на 
добровільних засадах, шляхом озеленення, встановлення огорожі та 
облаштування дитячого ігрового майданчику, без облаштування капітальних 
споруд, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, вулиця Маяковського, згідно план-схеми М 1:500, орієнтовна 
площа благоустрою – 120 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявників: 

 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою дитячого ігрового 

майданчика у Татарбунарському районі електричних мереж АТ 
«Одесобленерго», Публічному акціонерному товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», 
Комунальному підприємстві «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

 
2.2. Не приступати до благоустрою території без отримання дозволу 

виконавчого комітету за встановленою формою. 
 

           3. Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс дитячий 
ігровий майданчик після його облаштування по вул. Маяковського, м. 
Татарбунари. 



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

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 питання  

  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                  №  
Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Клюшнікова за заявою Ходуса Михайла 
Михайловича 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши заяву Ходуса Михайла Михайловича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою гр. 
Ходусом Михайлом Михайловичем, на добровільних засадах, шляхом 
озеленення, встановлення огорожі та облаштування палісаднику, без 
облаштування капітальних споруд, на території прилеглій до житлового 
будинку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, вулиця Клюшнікова, 119а, згідно план-схеми М 1:500, 
орієнтовна площа благоустрою – 110 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою у Татарбунарському районі 

електричних мереж АТ «Одесобленерго», Публічному акціонерному 
товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальному підприємстві 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

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

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

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 

    Проект підготовлений відділом земельних відносин  
    виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 29.05.2019                                       №  
 
Про доцільність проведення заходів благоустрою за адресою: м. 
Татарбунари, вул. Клюшнікова за заявою Киргана  Василя Петровича 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 
розглянувши заяву Киргана Василя Петровича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Вважати доцільним  проведення заходів благоустрою гр. 
Кирганом Василем Петровичем, на добровільних засадах, шляхом 
озеленення, встановлення огорожі та облаштування палісаднику, без 
облаштування капітальних споруд, на території прилеглій до житлового 
будинку за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, місто 
Татарбунари, вулиця Клюшнікова, 117, згідно план-схеми М 1:500, 
орієнтовна площа благоустрою – 95 кв. м. 

 
2. Зобов’язати заявника: 
2.1.  Погодити план-схему благоустрою у Татарбунарському районі 

електричних мереж АТ «Одесобленерго», Публічному акціонерному 
товаристві «УКРТЕЛЕКОМ», Комунальному підприємстві 
«ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК». 

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

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

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 

    Проект підготовлений відділом земельних відносин  
    виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
 
29.05.2019                     №  
 
Про відведення місць для 
розміщення матеріалів 
передвиборчої агітації в м. 
Татарбунари   
 

Відповідно до частин 12, 13 статті 107 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України», статті 40, частини шостої статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України 
від 21 травня 2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення 
повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», 
для забезпечення рівних можливостей усіх кандидатів на позачергових 
виборах народних депутатів України при проведенні передвиборчої агітації,  
виконком Татарбунарської міської ради 
 
В И Р І Ш И В : 
 
 1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації  на 
території Татарбунарської міської ради: 

- вул. Горького – інформаційна тумба біля готелю «Зустріч»; 
- вул. Горького – інформаційний стенд біля будинку  ТОВ 

«Татарбунарське РБТІ та РОН»; 
- вул. Князєва – інформаційний стенд на міському стадіоні; 
- вул. Дністровська – інформаційний стенд біля будинку № 2; 
- вул. Тура – інформаційний стенд на будівлі  бувшої Татарбунарської 

сукняної фабрики. 
 
 2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 
благоустрою у місті  Татарбунарської міської ради  (Даскалєску О.Є.) 
оформити інформаційні стенди для передвиборчої агітації згідно 
затверджених в п.1 цього рішення місць. 
 
 3. Визначити наступні місця для розміщення агітаційних палаток: 



- вул. Горького, біля  магазину «Універмаг» Татарбунарської 
райспоживспілки; 
- центральна площа міста; 
- вул. Горького, біля  кафе «Хвилинка» Татарбунарської райспоживспілки; 
- вул. Князєва, біля міського стадіону «Колос». 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  Лєсніченка О.В. 

 
 
 

Міський голова                                                                     А.П. Глущенко 
 
 

       Проект рішення підготовлено  
       виконавчим комітетом (апаратом)  
       міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 29.05.2019                                           №  
 
Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Лісецької Ніни 

Дмитрівни 

  
         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Лісецької Н.Д., 
свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 09.11.2004 р.,  
поетажний план від 04.09.2004 року та експлікацію,  складений КП 
«Татарбунарське РБТІ та РОН», виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради  
 
ВИРІШИВ: 
 
       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – магазину, який складається з 
торгового залу № 1-1, площею 15.1 м. кв., кухні № 1-2, площею 5.0 м. кв. та 
належить на праві приватної власності  Лісецькій Ніні Дмитрівні, а саме:  м. 
Татарбунари, вул. В. Тура , 15, нежитлове приміщення  № 2Б. 

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

           Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  
 юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                       
29.05.2019                                              №  
 
Про присвоєння окремої адреси частині  житлового будинку по вулиці 

Садова,  2 за заявою Мукієнка Олександра Михайловича 

      Керуючись статтею  30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Мукієнка О.М. зі 
згодою Єлькіна В.П., рішення Татарбунарського районного суду від 
23.12.1998, висновок про можливість окремого використання нерухомого 
майна в якості самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням 
окремої поштової адреси від 17.05.2019, виконаного ФОП Златовим В.П., 
технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями 
та спорудами № 43-19 від 16.05.2019 року, складений ФОП Златовим В.П., 
витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності від 15.05.2019 за №166683822, інформаційну 
довідку з ДРРП від 20.05.2019 № 167246506 та від 05.02.2019 №155158365, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до висновку щодо технічної можливості окремого 
використання нерухомого майна в якості самостійного об’єкту нерухомого 
майна від 17.05.2019, виконаного ФОП Златовим В.П., присвоїти адресу 
окремій 1/2 частині житлового будинку по вул. Садова, 2, яка належить 
Мукієнку Олександру Михайловичу,  а саме: Н1 веранда , Н2 коридор, Н3 
кімната, Н4 кімната, загальною площею 70,6 кв. м., сарай літ. Н10 площею 
19,3 м. кв. сарай літ. Г площею 9,90 м. кв. наступну адресу:   м. Татарбунари, 
вул. Садова, 2В. 

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

Міський голова                                                          А.П. Глущенко 

  Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  
 юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 


	1. Закріпити прилеглі території для проведення благоустрою, без права забудови, за землекористувачами земельних ділянок та власниками тимчасових споруд (для торгівлі, надання послуг, складського або виробничого призначення, інше), які знаходяться у вл...
	з метою знищення бур’яну та порослі, прибирання під’їзних шляхів та проходів від листя, сміття, снігу та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру у м. Татарбунари.
	2. Поняття, у значенні, що застосовуються у цьому рішенні:
	2.1. прилегла територія - з тильного боку розташовані газони з зеленими насадженнями, тротуари, шляхи, площадки, які примикають до об’єктів на земельних ділянках, які знаходяться в оренді,  або до тимчасових споруд, розміщених за паспортами прив’язки,...
	3. Забороняється згортати сніг та інше сміття на проїзну частину для автотранспорту, тротуари (доріжки) для пішоходів, зелену зону.
	4. Розподіл прилеглих територій здійснити по тильному боку вздовж меж земельних ділянок та тимчасових споруд до водного об’єкту р. Фонтанка.
	5.  Оприлюднити це рішення на офіційному сайті tatarbunary.od.ya до 01.06.2019 року.
	6. Направити копії цього рішення суб’єктам підприємницької діяльності та керівникам установ і організацій м. Татарбунари.

