
Зміни та доповнення до порядку денного засідання виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 26.06.2019 року 

 

1. Доповнити  порядок денний наступними питаннями: 

 «.7 Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою з 

облаштування додаткової вхідної групи  до нежитлової будівлі (магазину) за 

адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 17 за заявою Татарбунарського 

сільського споживчого товариства. 

 8. Про доцільність порушення об’єкту благоустрою з облаштування 

території прилеглої  до домоволодінь за адресою м. Татарбунари, вул. Лесі 

Українки, 101 та вул. Лесі Українки, 103-а за заявою Гаджилєєва Віктора 

Калиновича. 

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

заявою Базан Юлії Володимирівни. 

Інформує: Катанов І.В. - начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 10. Про внесення змін до схеми організації дорожнього руху в м. 

Татарбунари. 

 11. Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, за заявою Поліщук 

Марини Павлівни. 

 12. Про видачу ордеру на заселення житлової площі 

 13. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  від  29. 05. 2019 р.  № 82 « Про  присвоєння   

адреси  нежитловій будівлі по за заявою Лісецької Ніни Дмитрівни». 

Інформує: Борденюк В.М. - головний спеціаліст-юрист виконавчого 

комітету (апарату) міської ради. 

 

2. Питання 7 вважати питанням 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 26.06.2019                                  №  

 

Про надання дозволу на порушення об’єкту благоустрою з 

облаштування додаткової вхідної групи  до нежитлової будівлі 

(магазину) за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 17 за заявою 

Татарбунарського сільського споживчого товариства 
 

 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870 

«Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, 

переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», 
розглянувши заяву Татарбунарського сільського споживчого товариства, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на порушення об’єкту благоустрою 

Татарбунарському сільському споживчому товариству шляхом проведення 

земляних та ремонтних робіт з облаштування додаткової вхідної групи  

(пандусу для інвалідів, додаткових сходів, укладання тротуарної плитки) до 

нежитлової будівлі (магазину) за адресою м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 

17. 

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   Лєсніченко О.В. 

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 



8 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ      Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 26.06.2019                                    №  

 

Про доцільність порушення об’єкту благоустрою з облаштування 

території прилеглої  до домоволодінь за адресою м. Татарбунари, вул. 

Лесі Українки, 101 та вул. Лесі Українки, 103-а за заявою Гаджилєєва 

Віктора Калиновича  
 

 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», 

розглянувши заяву Гаджилєєва Віктора Калиновича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати недоцільним  порушення благоустрою Гуцулюком 

Анатолієм Миколайовичем шляхом встановлення бордюру та Гаджилєєвим 

Віктором Калиновичем шляхом встановлення декоративної бетонної огорожі 

на території прилеглій до домоволодінь за адресами Одеська область, 

Татарбунарський район, місто Татарбунари, вул. Лесі Українки, 101 та вул. 

Лесі Українки, 103-а. 

 

2. Управлінню майном комунальної власності подати пропозиції 

щодо облаштування тротуарної пішохідної доріжки на території, зазначеній у 

пункті 1 цього рішення. 

 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченко О.В. 

 

Міський голова                                             А.П.Глущенко 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) міської ради 

 



 9 питання  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 26.06.2019                                     №  

                               

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

заявою Базан Юлії Володимирівни 

 

 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 Базан Юлії Володимирівни 

та фізичної особи – підприємця Лоза Тетяни Олександрівни, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1.   Внести зміни в паспорт прив’язки  групи тимчасових споруд від 

05.05.2017 року № 21, для провадження підприємницької діяльності, за 

адресою:  Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, 

тимчасова споруда № 39, площа благоустрою – 24 кв. м, з них під 

тимчасовою спорудою № 39 площа – 15 кв. м, відповідно до план – схеми М 

1:500, замість слів: «фізична особа - підприємець Базан Юлія 

Володимирівна», зазначити слова «фізична особа - підприємець Лоза Тетяна 

Олександрівна». 

2. Внести зміни у договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 

від 07.06.2019 року № 48, шляхом укладання додаткової угоди, за адресою:  

Одеська область, Татарбунарський район, вул.23 Серпня, тимчасова споруда 

№ 39, площа благоустрою – 24 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 39 

площа – 15 кв. м, відповідно до план – схеми М 1:500, та замість слів: 

«фізична особа - підприємець Базан Юлія Володимирівна», зазначити слова 

«фізична особа - підприємець Лоза Тетяна Олександрівна» і зазначити 

реквізити фізичної особи – підприємця Лоза Тетяни Олександрівни 



3.  Зобов’язати Лозу Т.О. отримати зміни до паспорту прив’язки групи 

тимчасових споруд, видані 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 

 

 

    Проект підготовлений відділом земельних відносин  

    виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

26.06.2019                                                                                             № 

 

Про внесення змін до схеми організації 

дорожнього руху в м. Татарбунари 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 31, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради «Про затвердження схеми організації 

дорожнього руху в м. Татарбунари» від 30.06.2016 за №87, враховуючи лист 

Татарбунарського відділення поліції Арцизського відділу поліції ГУНП в 

Одеській області від 11.06.2019 № 40.2.1 3022, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

ВИРІШИВ: 

          1. Доповнити рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради «Про затвердження схеми організації дорожнього руху в м. 

Татарбунари» від 30.06.2016 за №87 додатком № 35 щодо обмеження в’їзду 

транспортних засобів на ділянці вулиці 23 серпня від перехрестя з вулицею 

Горького до будівлі № 9 Татарбунарського товариства мисливців та рибалок 

з 7 години до 14 години, щоденно. 

 

         2.УМКВЗБ ( Даскалєску О.Є.) забезпечити встановлення передбачено 

п.1 цього рішення, знаку 3.1. Рух заборонено, з інформаційним вказівником 

щодо часу заборони руху.  

 

         3. 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 



 

11 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            26.06.2019                                  №  

 

Про присвоєння адреси нежитловій будівлі, 

за заявою Поліщук Марини Павлівни 

  

         Відповідно до статті 31, частини шостої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Поліщук М.П., 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.03.2019 р.,  акт 

приймання – передачі майна, яке передане в приватну власність від 

02.09.2002, свідоцтво про право власності на майновий пай члена 

колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) 

№ 91 від 02.09.2002,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

         ВИРІШИВ: 

 

       1. Присвоїти адресу нежитловій будівлі – колишній прохідній МТФ № 2,  

а саме:  м. Татарбунари, вул. Чорноморська , 80 а. 

        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 
 

 
 
 
 
 



12 питання 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я 
26.06.2019           № 

      

                            

 

 

       Керуючись підпунктом 6 частини «б» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 79, 84 Житлового кодексу 

Української РСР, розглянувши заяву Половенко М.О., заочне рішення 

Татарбунарського районного суду від 29.05.2019, протокол засідань 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради №  від.    06.2019 року,  виконком 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Видати ордер на постійне проживання з числа дітей сиріт та дітей 

позбавленого батьківського піклування в віці до 23 років, Половенко 

Максиму Олеговичу на однокімнатну квартиру № 3 в житловому будинку № 

17 по вул. Робоча, м. Татарбунари. 

 

2. Половенко Максиму Олеговичу, повернути до УМКВЗБ раніше 

виданий ордер на заселення 1/3 частини житлового будинку по вул. 

Партизанська, 22 м. Татарбунари. 

 

3. В рішенні виконавчого комітету Татарбунарської міської ради № 13 від 

31.01.2018 року «Про видачу ордерів на заселення житлової площі» в п. 1 в 

таблиці порядковий номер № 4 скасувати. 

 

4. Контроль за виконаням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Лєсніченко О.В. 

Міський голова                                                                           А.П. Глущенко 

    Проект рішення підготовлено головним спеціалістом –  

 юристом виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Про видачу ордеру на заселення  

житлової площі 



13 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 26.06.2019                                         №  
 

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  від  29. 05. 2019 р.  № 82 « Про  присвоєння   

адреси  нежитловій будівлі по за заявою Лісецької Ніни Дмитрівни»   

 

           Керуючись  підпунктом 2 пункту «а», підпунктом 9 пунктом «б» статті 

30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши заяву Лісецької Ніни Дмитрівни від 18.06.2019 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  29. 05. 2019 р.  № 82 « Про  присвоєння   адреси  нежитловій 

будівлі по за заявою Лісецької Ніни Дмитрівни» після слів нежитлова 

будівля, зазначити: приміщення № 1Б. 

 

   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 
 


