
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

36 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 02.07.2019 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  30.07.2019 о 14.00)  

 
 

 

 



 

Порядок денний  тридцять шостої сесії сьомого скликання 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2019 року. 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року № 724-

VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік» . 

3. Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на 

території Татарбунарської міської ради на 2019 - 2022 роки. 

4. Про затвердження проекту Меморандуму про співпрацю та взаємодію, як типового 

в діяльності міської ради  

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо земельної ділянки комунальної 

власності, цільове призначення якої змінюється та знаходиться в оренді, за 

клопотанням Крайнюка Олександра Аркадійовича. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за заявою Грибок Ярослава Івановича. 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за заявою Павликівської Марії Ярославівни. 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за заявою Карастан Тетяни Вадимівни. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

передачі у власність за клопотанням Пустовітенко Катерини Миколаївни 

10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

передачі у власність за клопотанням Чепраса Віктора Георгійовича та Чепрас Марії 

Дмитрівни. 

11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

передачі у власність за клопотанням Богацан Ольги Дмитрівни. 

12.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

передачі у власність за клопотанням Прокопець Олени Миколаївни. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

передачі у власність за клопотанням Стомашевського Олександра Петровича. 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

надання в оренду за клопотанням Сербіної Ольги Сергіївни та Сербіна Володимира  

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари для 

надання в оренду за клопотанням Шулєкіної Ганни Валеріївни 

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за клопотанням  Григоренка Віталія 

Валентиновича та Григоренко Людмили Пантеліївни 

17. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Діордієва Дмитра 

Дмитровича 



18. Про внесення змін до договору оренди землі за заявою Братунова Василя 

Григоровича, Урсу Степаніди Матвіївни та Скоробогача Євгена Вікторовича 

19. Про внесення змін до договору оренди землі за заявою Отрублянко Олени 

Олегівни. 

20. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 року № 

862 - VII за службовою запискою Катанова І.В. 

21. Про надання в оренду земельної ділянки та внесення змін у рішення 

Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 року № 861 - VII за клопотанням 

Друзенко Тетяни Георгіївни 

22. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Штирбу Івана 

Захаровича 

23. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Нестерової Ольги 

Олександрівни 

24. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Бею Володимира 

Миколайовича 

25. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою комунальної 

власності за заявою відкритого акціонерного товариства «Татарбунарська сукняна 

фабрика» 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренди  за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія» 

27. Про затвердження інвестиційної програми КП «Водопостачальник» на 2019-2022 

рр. 

28.Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за І півріччя 2019 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за І 

півріччя 2019 року», відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, 

Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С.  

«Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року» взяти до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року по доходах 

всього в сумі 10 050 794,00 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 

9 765 718,00 грн. та доходам спеціального фонду 285 076,00 грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року по видаткам 

всього у сумі 15 934 734,00 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду – 

9 059 796,000 грн. та по видаткам спеціального фонду – 6 874 938 грн.  (додаток 2). 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

 
        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

        

від  "__"  ___  2019 

року  

        

№    ___ - 

VII   

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за І півріччя 2019 року за класифікацією доходів 

        грн.   

  Показники 

 

Затвердже

но план з 

урахування

м змін 

у тому числі 

Виконан

о 

у тому числі 
Виконан

ня до 

плану ., 

% 

у тому числі 

Загальни

й фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальн

ий фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 
8 888 

920,00 

8 836 

956,00 
51 964,00 

9 357 

910,20 

9 314 

596,28 
43 313,92 105,28 105,41 83,35 

11000000 

Податки на доходи, 

податок на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

5 426,00 5 426,00   5 426,00 5 426,00   100,00 100,00   

11020200 

Податок на прибуток 

підприємств 

комун.власності 
5 426,00 5 426,00   5 426,00 5 426,00   100,00 100,00   

13030000 
Рентна плата за 

користування надрами 
890,00 890,00   889,98 889,98   100,00 100,00   



13030100 

Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування корисних 

копалин 

загальнодержавного 

значення 

890,00 890,00   889,98 889,98   100,00 100,00   

14000000 
Внутрішні  податки на 

товари  та послуги  

2 510 

436,00 

2 510 

436,00 
  

2 596 

549,66 

2 596 

549,66 
  103,43 103,43   

14040000 

Акцизний податок  з 

реалізації субєктами 

господар.роздріб.торгівлі  

підакцизних товарів  

274 736,00 
274 

736,00 
  

319 

378,21 

319 

378,21 
  116,25 116,25   

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

450 600,00 
450 

600,00 
  

465 

035,11 

465 

035,11 
  103,20 103,20   

14030000 

Акцизний податок з 

ввезених в Україну 

підакцизних товарів 

(продукції) 

1 785 

100,00 

1 785 

100,00 
  

1 812 

136,34 

1 812 

136,34 
  101,51 101,51   

                      

18000000 Місцеві податки і збори 
6 320 

204,00 

6 320 

204,00 
  

6 711 

730,64 

6 711 

730,64 
  106,19 106,19   

18010000 Податок на майно 
1 809 

749,00 

1 809 

749,00 
  

1 860 

492,51 

1 860 

492,51 
  102,80 102,80   

18010100 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

      47,34 47,34         



18010200 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

420,00 420,00   481,00 481,00   114,52 114,52   

18010300 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

3 100,00 3 100,00   3 160,87 3 160,87   101,96 101,96   

18010400 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

22 896,00 
22 

896,00 
  

26 

024,04 

26 

024,04 
  113,66 113,66   

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
298 684,00 

298 

684,00 
  

288 

785,94 

288 

785,94 
  96,69 96,69   

18010600 
Орендна плата з 

юридичних осіб 
708 400,00 

708 

400,00 
  

738 

248,95 

738 

248,95 
  104,21 104,21   

18010700 
Земельний податок з 

фізичних осіб 
121 422,00 

121 

422,00 
  

124 

891,07 

124 

891,07 
  102,86 102,86   

18010900 
Орендна плата з фізичних 

осіб 
642 327,00 

642 

327,00 
  

666 

353,30 

666 

353,30 
  103,74 103,74   

18011000 
Транспортний податок з 

фізичних осіб 
                  

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб 
12 500,00 

12 

500,00 
  

12 

500,00 

12 

500,00 
  100,00 100,00   



18020000 

Збір за місця для 

паркування 

трансп.засобів  

31 500,00 
31 

500,00 
  

35 

088,00 

35 

088,00 
  111,39 111,39   

18030000 Туристичний збір 4 980,00 4 980,00   
10 

510,00 

10 

510,00 
  211,04 211,04   

18030200 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами 
4 980,00 4 980,00   

10 

510,00 

10 

510,00 
  211,04 211,04   

18050000 Єдиний податок 
4 473 

975,00 

4 473 

975,00 
  

4 805 

640,13 

4 805 

640,13 
  107,41 107,41   

18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
664 930,00 

664 

930,00 
  

664 

861,69 

664 

861,69 
  99,99 99,99   

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
3 551 

190,00 

3 551 

190,00 
  

3 881 

504,24 

3 881 

504,24 
  109,30 109,30   

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків" 

257 855,00 
257 

855,00 
  

259 

274,20 

259 

274,20 
  100,55 100,55   

19000000 Інші податки та збори 51 964,00   51 964,00 
43 

313,92 
  43 313,92 83,35   83,35 

19010000 Екологічний податок 51 964,00   51 964,00 
43 

313,92 
  43 313,92 83,35   83,35 

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення 

48 000,00   48 000,00 
42 

561,51 
  42 561,51 88,67   88,67 



19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об'єкти 

                  

19010300 

Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених для 

цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

3 964,00   3 964,00 752,41   752,41 18,98   18,98 

19090100 

Кошти, що передаються 

(отримуються), як 

компенсація із загального 

фонду державного 

бюджету бюджетам 

місцевого самоврядування 

відповідно до вимог 

пункту 43 розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного 

кодексу України та 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

08.02.2017 р. N 96 "Деякі 

питання зарахування 

частини акцизного 

податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на 

митну територію України 

пального до бюджетів 

місцевого 

самоврядування" 

            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
428 750,00 

428 

750,00 
  

613 

450,69 

446 

121,92 
167 328,77 143,08 104,05   

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
55 990,00 

55 

990,00 
  

55 

378,00 

55 

378,00 
  98,91 98,91   



21010300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)комуна

льних унітарних 

підприємств 

                  

21080000 Інші надходження 55 990,00 
55 

990,00 
  

55 

378,00 

55 

378,00 
  98,91 98,91   

21081100 
Адміністративні штрафи 

та інші санкції 
4 990,00 4 990,00   3 174,00 3 174,00   63,61 63,61   

21081500 

Адміністративні штрафи 

та штрафні санкції за 

порушення законодавства 

у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів  

51 000,00 
51 

000,00 
  

52 

204,00 

52 

204,00 
  102,36 102,36   

22000000 

Адміністративні збори 

та платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

372 560,00 
372 

560,00 
  

390 

545,54 

390 

545,54 
  104,83 104,83   

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
336 180,00 

336 

180,00 
  

335 

306,29 

335 

306,29 
  99,74 99,74   

22010300 

Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань, 

                  

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
299 520,00 

299 

520,00 
  

303 

673,43 

303 

673,43 
  101,39 101,39   

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

36 660,00 
36 

660,00 
  

31 

632,86 

31 

632,86 
  86,29 86,29   

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

29 900,00 
29 

900,00 
  

37 

544,59 

37 

544,59 
  125,57 125,57   



майновим комплексом 

та іншим державним 

майном 

22080400 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності 

29 900,00 
29 

900,00 
  

37 

544,59 

37 

544,59 
  125,57 125,57   

22090000 Державне мито 6 480,00 6 480,00   
17 

694,66 

17 

694,66 
  273,07 273,07   

22090100 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення 

документів на спадщину і 

дарування 

480,00 480,00   262,66 262,66   54,72 54,72   

22090200 

Державне мито, не 

віднесене до інших 

категорій 
                  

22090400 

Державне мито, пов'язане 

з видачею та 

оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян 

України 

6 000,00 6 000,00   
17 

432,00 

17 

432,00 
  290,53 290,53   

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
200,00 200,00   2 576,00 198,38 2 377,62 1 288,00 99,19   

24060000 Інші надходження 200,00 200,00   2 576,00 198,38 2 377,62 1 288,00 99,19   

24060300 Інші надходження 200,00 200,00   198,38 198,38   99,19 99,19   

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду,заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища 

      2 377,62   2 377,62       



24170000 

Надходження коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури 

населеного пункту 

                  

25000000 

Власні 

надходж.бюджетних 

установ 

      
164 

951,15 
  164 951,15       

25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно з їх основною 

діяльністю  

      
164 

951,15 
  164 951,15       

25010200 

Надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської) діяльності 
      3 400,00   3 400,00       

25020200 

Кошти, що отримують 

бюджетні установи від 

підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для 

виконання цільових 

заходів, у тому числі 

заходів з відчуження для 

суспільних потреб 

земельних ділянок та 

розміщених на них інших 

об'єктів нерухомого 

майна, що перебувають у 

приватній власності 

фізичних або юридичних 

осіб 

      
161 

551,15 
  161 551,15       

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
5 000,00 5 000,00   

79 

433,31 
5 000,00 74 433,31       

31010200 

Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного 

5 000,00 5 000,00   5 000,00 5 000,00   100,00 100,00   



територіальною громадою 

в порядку спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких 

невідомі 

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної 

Республіки Крим 

      
74 

433,31 
  74 433,31       

31000000 

Надходження від 

продажу основного 

капіталу 

            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

31010000 

Кошти від реалізації 

скарбів майна,одержаного 

державою або 

територ.громадою в 

порядку спадкування чи 

дарування,без хоз.майна, 

знахідок,а також 

валютних цінностей і 

грошов.коштів,власники 

яких не відомі 

            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

31010200 

Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного 

територіальною громадою 

в порядку спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і грошові 

            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 



кошти, власники яких 

невідом 

31030000 
Кошти від відчуження 

майна 
            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

33000000 

Кошти від продажу землі 

і нематеріальних 

активів 

            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

33010000 Кошти від продажу землі              #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної 

Республіки Крим 

            #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

                #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

                #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

                #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

                #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

                      

                      

  Разом доходів 
9 322 

670,00 

9 270 

706,00 
51 964,00 

10 050 

794,20 

9 765 

718,20 
285 076,00 107,81 105,34 548,60 

                      

  
Всього доходів 

9 322 

670,00 

9 270 

706,00 
51 964,00 

10 050 

794,20 

9 765 

718,20 
285 076,00 107,81 105,34 548,60 

           

Начальник відділу, головний 

бухгалтер Л.С.Лютикова      
 

          

Виконавець : Лютикова Л.С.          

 



 

2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного кодексу України, 
Татарбунарська міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 30.11.2018 року     № 

724-VIІ «Про  міський   бюджет на 2019 рік»: 

 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету міста Татарбунари на 2019 рік» 

відповідно додатку 1 цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік» 

відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 

рік» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році» 

відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається); 

  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 



      

   Додаток №1   

   до рішення  міської ради від_______2019  № ___ -VII  
      

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік 

     (грн.) 

Код 
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього в т.ч. бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 335000,00 -335000,00 -335000,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 335000,00 -335000,00 -335000,00 

208100 На початок періоду 0,00       

208200 На кінець періоду 0,00       

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

0,00 335000,00 -335000,00 -335000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00       

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 335000,00 -335000,00 -335000,00 

602100 На початок періоду 0,00       

602200 На кінець періоду 0,00       

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

0,00 335000,00 -335000,00 -335000,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     
 



            
Додаток № 2 

до рішення  міської ради від 

_______.2019  № _ - VII     

 

             

Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  

               (грн.)  

Код 
програмно

ї 
класифіка

ції 
видатків та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової  
програм

ної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджеті

в 

Код  
функці
ональн

ої 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму 

видатків згідно з  
ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошти що 
передають

ся із 
загального 

до спец 

Усього 
видатки 

споживанн
я 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитку 

вида
тки 
спо
жив
ання 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

оплата праці 

комун
альні 

послуг
и та 

енерг
оносії 

опла
та 

прац
і 

кому
наль

ні 
посл
уги 
та 

енер
гоно

сії 

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

0100     
Державне 

управління 
290000,00 290000,00 290000,00                 290000,00 

  

0110150 0150 1111 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської рад 

290000,00 290000,00 290000,00                 290000,00 

  

3000     

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

-13000,00 -13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13000,00 

  

0113242 3242 1090 

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 

-13000,00 -13000,00                   -13000,00 

  



6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 

-

45000,0

0 

-45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45000,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 

-

45000,0

0 

-45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45000,00 

      

в тому числі КП 

"Водопостачальн

и к" 

45000,00 45000,00       

-

45000,0

0 

-45000,00         0,00 

-45000,00 

7000     
Економічна 

діяльність 
          

-

290000,

00 

-

290000,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 -290000,00 -290000,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури 

за рахунок 

коштів місцевого 

бюджету 

          

-

290000,

00 

-

290000,0

0 

        -290000,00 -290000,00 

      
в тому числі КП 

"Бесарабія" 
          

-

290000,

00 

-

290000,0

0 

        -290000,00 -290000,00 

9000     
Міжбюджетні 

трансферти 
13000,00 13000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13000,00 0,00 

0119770 9770 0180 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету  

13000,00 13000,00                   13000,00   

      Усього 335000,00 335000,00 290000,00 0,00 0,00 

-

335000,

00 

-

335000,0

0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -335000,00 

                 

 Міський голова      А.П.Глущенко        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Додаток № 3 

до рішення   від ____.2019 № __ -VII    

Зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку за об"єктами  у 2019 році 

Код програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника, 

відповідального 

виконавця, 

бюджетної програми  

згідно з типовою 

програмною 

класифікацією 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів 

Назва об’єкта 

відповідно  до 

проектно- 

кошторисної 

документації  

Строк 

реалізації 

обьєкта (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

обьєкта , грн 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,грн 

Рівень будівельної 

готовності обьєкта на 

кінець бюджетного 

періоду,% 

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

      -45 000,0 

  

0116013/3210     

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Придбання 

автомобіля ГАЗ 

(самосвал) (КП 

"Водопостачальник") 

    -45 000,0 

  

7000     Економічна 

діяльність 

      -290 000,0 
  

0117461/3210 7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних доріг 

та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого бюджету 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття 

по вулиці Київська 

від вул. Степова  до 

вул.Ізмаїльська в м. 

Татарбунари  

Одеської  області (КП 

"Бесарабія") 

    

-290 000,0   

      Всього  
      -335 000,0   

   
Міський голова 

А.П.Глущенко    
 

Вик. Лютикова Л.С.    
     

         

 

 

 

 



3 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження Програми з локалізації  

та ліквідації амброзії полинолистої на 

території Татарбунарської міської ради  

на 2019 - 2022 роки. 

 

     Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, частини першої статі 59 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 частини першої статті 10 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказів  Мінрегіонбуду України 

від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у 

населених пунктах України», Мінагрополітики України від 27.01.2005 №40 «Про 

затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних 

бур’янів», враховуючи лист Головного управління держпродспоживслужби в Одеській 

області від 23.04.2019 № 28 з метою ліквідації вогнищ карантинного бур'яну, 

попередження його подальшого розповсюдження на території населеного пункту, 

шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей , 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.Затвердити Програму з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на 

території Татарбунарської міської ради  на 2019 - 2022 роки, (далі Програма), згідно з 

додатком. 

 

 2.Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради забезпечити  виконання 

зазначеної Програми. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питання бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та 

обліку. 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток№  

до рішення   від ____.2019 № __ -VII    

                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

Програма  

 

з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої 

 

на території  Татарбунарської міської ради на 

 

2019-2022 роки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Проблема, для розв’язання якої розроблена Програма 

Серед найважливіших завдань, що постійно постають перед сільським господарством 

щодо підвищення врожайності, є боротьба з бур’янами, а особливо з карантинними бур’янами на 

території України.  

Під бур’янами розуміють рослини, що не культивуються людиною, але історично 

пристосувалися до умов розвитку і росту за наявності міжвидової боротьби і пригнічують 

інші корисні рослини. Видовий склад бур’янів у посівах сільськогосподарських культур 

змінюється за мікрорайонами залежно від зовнішніх умов, зокрема вологості й 

температури верхнього шару ґрунту. 

В останні роки на території Одеської області набуває поширення карантинний 

організм - амброзія полинолиста, що відображає загальне погіршення екології землі.  

Розвиваючи велику надземну вегетативну масу, амброзія полинолиста здатна в 

польових умовах витіснити і пригнічувати як культурні рослини, так і бур’яни. В 

результаті надмірного висушування й виснаження ґрунтів урожай 

сільськогосподарських культур значно знижується, а при великому забур’яненні 

культурні рослини гинуть. Дослідження показують, що на утворення однієї тони 

сухої речовини амброзія полинолиста виносить з ґрунту 15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору, 

а також грунт втрачає близько 950 тонн води. В результаті високої забур’яненості 

карантинним бур’яном та внаслідок надмірного висушування й виснаження ґрунту  

урожай сільськогосподарських культур знищується  практично на 100%, врожай з таких 

полів навіть не збирають, при середній забур’яненості урожай сільськогосподарських культур 

знижується відповідно: соняшнику – на 40%, кукурудзи – до 35%. За таких обставин 

амброзія полинолиста стає у нашій країні дедалі більшою економічною проблемою. 

Велику шкоду амброзія завдає сіножатям та пасовищам. Висока забур’яненість 

багаторічних трав зменшує можливість сівби їх під покрив зернових культур. На 

полях, що засмічуються амброзією, погіршується якість польових робіт, особливо під 

час оранки і збирання урожаю. 

При сприятливих умовах амброзія досягає 2 м висоти, щільність сходів може 

досягати до 5-7 тис. кв. м., а фітомаса – до 10 т на гектар. 

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми 

Амброзія полинолиста засмічує подвір’я та вулиці, присадибні ділянки, сади, 

парки, городи, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи, береги річок та ставків. На 

полях амброзія полинолиста засмічує посіви особливо просапних культур, 

однорічних кормових трав, технічних культур, а також полезахисні смуги. 

Переноситься насіння амброзії полинолистої з насіннєвим матеріалом, відходами, 

соломою, транспортними засобами, тваринами та людиною, розноситься водою під час 

повені, злив и при  зрошенні. 

Причина швидкого поширення амброзії полинолистої полягає в тому, що даний 

вид рослин має ряд біологічних особливостей, які дозволили і  дозволяють йому 

швидко поширюватися по території України. До таких особливостей відносяться:  

1. Висока насіннєва продуктивність (80-100 тис. штук насінин з однієї рослини). 

2. Насіння молочної та воскової стиглості здатне дозрівати і давати повноцінні сходи. 

Особливість тривалий час не втрачати життєздатність в ґрунті зумовлює утворення 

значного за обсягом ґрунтового банку насіння даного виду. 

3. Рослина має потужну кореневу систему. 



4 Рослина здатна добре витримувати ( до двох тижнів) підтоплення, утворюючи при 

цьому додаткове коріння. 

5. Рослині властива висока регенераційна здатність. Наприклад, після культивації 

частини рослини, що присипані вологим ґрунтом, здатні утворювати додаткове 

коріння і добре приживатися. При скошуванні амброзія полинолиста (до утворення 

насіння) здатна давати від кореневих частин нові паростки, які утворюють суцвіття і 

формують життєздатне насіння. 

6. Вид має високу ступень пластичності щодо температури повітря та вологості 

ґрунту, сходи добре адаптовані до високого ступеня освітленості. 

                                                                                                                                                          

3. Мета Програми 

Метою програми є проведення комплексу заходів по локалізації та ліквідації 

амброзії полинолистої  та визначення основних напрямків для стабілізації та 

ліквідації карантинного бур’яну (у разі його виявлення) протягом 2019-2022 років на 

території Татарбунарської міської ради. 

Основними завданнями програми є: 

 - привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із 

засміченням земель карантинним бур’яном; 

 - провести карантинні заходи з ліквідації карантинного бур’яну – амброзії 

полинолистої у населених пунктах, у полях сівозміни, на узбіччях доріг тощо; 

- провести боротьбу та ліквідацію амброзії полинолистої у населеному пункті; 

- ліквідувати карантинний бур’ян на узбіччях доріг; 

- провести боротьбу та знищення карантинного бур’яну у полях сівозміни силами 

товаровиробників; 

- ліквідувати амброзію полинолисту на залишених полях, що повністю 

заростають; 

- провести боротьбу з карантинним бур’яном хімічним, агротехнічним, 

механічним та іншими методами, що повинні застосовуватися одночасно; 

- особливу увагу приділити ознайомленню з карантинним бур’яном у 

навчальному закладі.  

 

4. Шляхи та засоби розв’язання проблеми 

Для досягнення мети цієї програми необхідним є проведення ліквідації 

карантинного бур’яну у два етапи, що дозволить на першому етапі знизити його 

чисельність пригнітити ріст та розвиток, а на другому етапі ліквідувати його та 

створити умови для негайної локалізації та знищення у разі наступного виявлення. 

Одним з оптимальних варіантів розв’язання цієї проблеми є залучення широкої 

громадськості на добровільних засадах та одночасне застосування комплексу заходів, 

що дозволить знизити втрати врожайності з 30-40% до 10-20% на першому етапі та до 

5% на другому етапі. В цілому при виконанні карантинних заходів Програми 

сільгосптоваровиробники підвищать якість продукції, очистять землю не тільки від 

амброзії полинолистої, а й від інших видів бур’янів. 

Одним з варіантів розв’язання проблеми є створення штучних фітоценозів з 

багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої. Даний варіант фітоценотичного 

контролю заснований на здатності багаторічних трав пригнічувати чисельність 

рослин амброзії до незначних розмірів. Найбільш перспективні суміші багаторічних 



злакових трав з бобовими, які за 2-3 роки розростаються і практично повністю 

пригнічують бур’ян. В низинних місцях за умов недопустимого застосування 

гербіцидів застосовують метод залуження. Ці ділянки переважно використовують під 

пасовище, при цьому в складі травосуміші доцільно використовувати низькорослі 

злакові культури, а саме м’ятлик луговий, який більш стійкий при витоптуванні. 

Застосовування цього варіанта розв’язання проблеми є більш економічно вигідним, 

тому що не потребує додаткових затрат на час вирощування багаторічних трав. 

Недоліком цього варіанту є те, що його неможливо одночасно застосувати на значних 

площах, заражених амброзією полинолистої. 

З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби з 

амброзією полинолистою в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватись: 

механічним, агротехнічним та хімічним методам боротьби, що застосовуються 

одночасно. 

У населеному пункті: 

- скошування рослин амброзії полинолистої перед цвітінням в період бутонізації; 

- виривання рослин амброзії з корінням та їх знищення шляхом спалювання у 

спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням решток у 

санітарних ямах з використанням гасу чи вапна; 

- знищення рослин амброзії на засмічених ділянках агротехнічним методом та 

наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих трав або газонних 

трав. 

На узбіччях доріг: 

- застосування для сприскування гербіцидів відповідно до переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. 

У полях сівозміни: 

- дотримання технологій обробітку ґрунту, що включає своєчасний 

передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні строки сівби, догляд за посівами , 

збирання тощо; 

- застосування для сприскування гербіцидів відповідно до переліку пестицидів і 

агрохімікатів, дозволених до використання в Україні; 

- дотримання сівозміни, обов’язковий висів просапних культур та багаторічних 

трав, що повинні чергуватися, по можливості не висівати протягом 3-х років на 

ураженому полі соняшник, кукурудзу тощо; 

- передпосівне внесення у грунт гербіцидів з проведенням двохразового 

лущення. 

У залишених полях, що повністю заростають: 

- скошування рослин амброзії полинолистої до цвітіння; 

- обробка полів гербіцидами суцільної дії; 

- проведення трьохразового лущення або дискування та культивації; 

- посів багаторічних трав або просапних культур з внесенням тільки комплексу 

мінеральних добрив. 

 

5. Строки виконання Програми на 2019-2022 роки 

На першому етапі  (2019-2020 рр.) передбачається знищення карантинного бур’яну 

на 30% від всієї площі зараження. 

На другому етапі (2020-2022рр.) передбачається довести знищення амброзії 

полинолистої до 80%. 



 

6. Контроль за  виконанням Програми 

Управління фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби Одеської області згідно з Законом України “Про карантин рослин” 

проводить контроль за проведенням заходів по локалізації та ліквідації амброзії 

полинолистої на території міста. 

 

7. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2022 року: 

- зменшити площі зараження амброзією полинолистою; 

- забезпечити раціональне використання земель; 

- зберегти природну родючість ґрунтів та екологію сільськогосподарських 

земель; 

- підвищити ефективність виробництва сільськогосподарської продукції. 

 

8. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення та використання трудових 

ресурсів для виконання Програми 

Фінансування карантинних заходів та програми здійснюється за рахунок коштів 

Державного бюджету України, коштів осіб та інших не заборонених законами України 

джерел. 

Проведення контрольних обстежень території міста з метою виявлення 

карантинних бур’янів фінансується за рахунок коштів Головного управління 

Держпродспоживслужби Одеської області. 

 

9. Заходи з локалізації та ліквідації карантинного бур’яну амброзії полинолистої  

на території  міста Татарбунари на 2019-2022 роки 

 

№№ 

з/п 

Заходи Виконавці Строки 

проведення 

1. Доведення  Програми  

з ліквідації амброзії 

полинолистої до 

землекористувачів та 

землевласників 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

З моменту 

прийняття та до  

1 квітня щорічно 

2. Контроль за 

фітосанітарним  станом 

ввезеної продукції 

рослинного походження 

Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби  

Одеської області 

Постійно 

3. Сертифікація рослинної 

продукції,  

що вивозиться з 

карантинних зон 

Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби  

Одеської області 

Постійно 

4. Обстеження та виявлення  

нових вогнищ 

Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби Одеської області,  

виконавчий комітет Татарбунарської 

Постійно 



міської ради 

 із залученням землекористувачів та 

землевласників 

5. Організація боротьби з 

амброзією полинолистою 

Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби Одеської області, 

сільська рада 

Постійно 

6. Боротьба з амброзією 

полинолистою на засмічених 

площах 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради  із залученням 

землекористувачів та землевласників, 

комунальних підприємств по озеленню 

 території та інші 

Постійно 

7. Популяризація знань  

з даного питання 

Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби  

Одеської області , міські школи 

Постійно 

8. Контроль за проведенням 

карантинних заходів 

землекористувачами 

та землевласниками 

Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби  

Одеської області 

Постійно 

 

 

Міський голова                                                                                 А.П.Глущенко 

 



 

4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження проекту Меморандуму 

про співпрацю та взаємодію, як типового 

в діяльності міської ради 

 

 

         Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою поповнення бюджету міської ради, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:   

       

1. Затвердити проект Меморандуму про співпрацю та взаємодію, як типовий 

в діяльності міської ради. 

 

2. Доручити міському голові Глущенку А.П. укласти Меморандум про 

співпрацю та взаємодію між Татарбунарською міською радою та 

землекористувачами. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

 

 

 

        МЕМОРАНДУМ № ______ 

про співпрацю та взаємодію 

 

м. Татарбунари                      «_____»____________201      рік 

 

Територіальна громада міста Татарбунари в особі Татарбунарського 

міського голови Глущенка Андрія Петровича, діючого на підставі статті 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 12 

Перехідних положень Земельного кодексу України, (далі – Сторона 1), та 

_______________________ (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код) в особі 

керівника ________________________________, який діє на 

підставі_________(далі – Сторона 2), разом – Сторони: уклали цей Меморандум 

про співпрацю та взаємодію (далі – Меморандум) і погодили наступні його 

умови: 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Підписання цього Меморандуму відповідає вимогам статей 122 

Земельного кодексу України, Указу Президента від 2 лютого 2002 року № 92 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних 

ділянок та земельних часток (паїв)» та Указу Президента від 19 серпня 2008 

року № 725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних 

ділянок та земельних часток (паїв)» розпорядження голови Одеської обласної 

державної адміністрації від 03.07.2018 року № 684/А-2018 «Про затвердження 

плану заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих бюджетів області, та 

раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням реалізації 

основних соціально-важливих бюджетних програм».  

Крім того, відповідно до статті 288.5. Податкового кодексу України 

розмір орендної плати не може бути меншою 3 (трьох) відсотків нормативної 

грошової оцінки та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової 

оцінки. 

1.2. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої 

взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, 

прозорості та відкритості, взаємної відповідальності за результати співпраці. 

Додаткові надходження до місцевого бюджету дадуть можливість перерозподілу 

коштів між місцевими бюджетами для соціально-економічного розвитку, в тому 

числі на освіту, охорону здоров’я, благоустрій.  

1.3. Взаємні домовленості та спільна робота з даного напряму сприятиме 

впровадженню планів для ефективного вирішення проблемних питань розвитку 

Татарбунарської міської ради.  



 

1.4. Сторони надають спільну згоду на участь їх представників у 

зустрічах, які будуть організовуватись ними або проводитимуться під їх егідою, 

а також тих, хто може бути зацікавлений в участі. 

  

2. Предмет Меморандуму 

2.1. Відповідно до умов цього Меморандуму Сторона 2 вносить 

добровільну плату за земельні ділянки орієнтовною площею ____  га (цільове 

призначення земельної ділянки) в розмірі 12 відсотків від нормативної грошової 

оцінки вартості земельної ділянки на рахунок Татарбунарської міської ради. 

 

3. Зобов’язання Сторін 

 

3.1. В межах компетенції і повноважень Сторони мають права та беруть 

на себе відповідні зобов’язання: 

3.1.1. Права Сторони 1: 

- вимагати від Сторони 2 використання земельної ділянки у відповідності 

до її категорії та згідно з цим Меморандумом; 

 - вимагати від Сторони 2 дотримання екологічної безпеки та державних 

стандартів, норм і правил землекористування; 

- вимагати від Сторони 2 додержання державних стандартів, норм і правил; 

- вимагати від Сторони 2 дотримання режиму санітарно-захисних зон, зон 

особливого режиму використання земель та територій, які особливо 

охороняються; 

- здійснювати поточний контроль за діяльністю Сторони 2. 

3.1.2. Обов’язки Сторони 1: 

- не перешкоджати у користуванні земельною ділянкою у відповідності до її 

категорії та на умовах цього Меморандуму; 

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Стороні 2 користуватися земельною 

ділянкою; 

- під час укладення та дії Меморандуму дотримуватись вимог чинного 

законодавства України. 

3.1.3.  Права Сторони 2: 

- самостійно господарювати на землі з дотриманням умов Меморандуму; 

- отримувати від Сторони 1 відповідну інформацію та документи з ціллю 

реалізації та повного виконання Меморандуму. 

        3.1.4. Обов’язки Сторони 2:  

- приступати до використання земельної ділянки в строки встановлені 

Меморандумом та норм чинного законодавства України; 

- своєчасно та добровільно вносити плату у відповідності до розрахунку; 

- дотримуватись вимог природоохоронного, земельного та санітарно-

епідеміологічного законодавства; 

- додержання правил благоустрою, озеленення та освітлення прилеглої 

території; 



 

- узгодити з Стороною 1 порядок використання земельної ділянки. 

 

4. Набуття чинності та термін дії Меморандуму  

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання 

Сторонами і діє протягом року, а участині виконання фінансових зобов’язань до 

їх повного виконання. 

4.2. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний рік, 

якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання припинити його дію шляхом 

письмового повідомлення за два місяці до закінчення терміну дії цього 

Меморандуму. 

4.3. Дія Меморандуму автоматично припиняється у разі укладання 

договору оренди землі або витребування та оформлення права на земельну 

ділянку. 

 

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання 

положень Меморандуму  

5.1. За невиконання або неналежне виконання Меморандуму сторони 

несуть відповідальність відповідно до норм чинного законодавства та цього 

Меморандуму. 

5.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від 

відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Усі спірні питання щодо тлумачення або виконання цього 

Меморандуму вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів. 

6.2. Меморандум складено при повному розумінні сторонами його умов 

та термінології державної (української) мови у 2 (двох) примірниках, кожен з 

яких має однакову силу. 

6.3.Додатками до даного Меморандуму є: 

- Схематичне зображення місця розташування земельної ділянки; 

- Відомості (викопіювання) зі схеми землеустрою і техніко-економічного 

обґрунтування використання та охорони земель Татарбунарського району 

Одеської області; 

- Розрахунок нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

7. Реквізити сторін 
Сторона 1 Сторона 2 

Територіальна громада 
м.Татарбунари в особі  

Татарбунарського міського голови 
Глущенка Андрія Петровича 

Назва юридичної (фізичної ) особи  

 

Місцезнаходження юридичної 
особи, банківські реквізити 

Місцезнаходження юридичної 
(фізичної) особи, банківські 



 

реквізити 

68100,Одеська область, м. Татарбунари, 
вул. Лесі Українки, 18, рахунок 

№__________________, код 38012170, 
МФО 899998, УК у Татарбунарському 

районі, Одеської області, вид 
платежу:___________ 

  
 
 

Ідентифікаційний код 37197846 
Ідентифікаційний код__________ 
(номер) 

Підписи сторін 

Міський 
голова_________А.П.Глущенко 

 

посада    ________ (ініціали, 
прізвище) 

                 підпис               підпис 
М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, 

цільове призначення якої змінюється та внесення змін 

до договору оренди землі, за клопотанням Крайнюка 

Олександра Аркадійовича 

 

Керуючись статтями 12, 123, 186, 186-1, Земельного кодексу України, пунктом 

34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

статтею 50 Закону України «Про землеустрій», статею 30 Закону України «Про оренду 

землі», розглянувши клопотання та проект землеустрою Крайнюка Олександра 

Аркадійовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, цільове призначення якої змінюється гр.Крайнюку Олександру 

Аркадійовичу  для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування (попереднє цільове призначення: В.03.07, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі),  за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул.Василя Тура,  буд.80-а , кадастровий номер 5125010100:02:005:1136, площею 

0,0560 га. 

2.  Внести зміни до договору оренди землі від  №  (запис про державну реєстрацію 

від 15.03.2019 року №  30830757) щодо земельної ділянки за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вулиця Василя Тура,  будинок 80-а , кадастровий номер 

5125010100:02:005:1136, площею 0,0560 га, а саме: 

пункт 1  договору викласти у новій редакції:  

«1.Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:005:1136 з цільовим 

призначенням: В.03.13, для будівництва та обслуговування будівель закладів 

побутового обслуговування, за адресою Одеська область, Татарбунарський район, 

місто Татарбунари, вулиця Василя Тура, будівля 80-а»; 

у пункті 5 договору після слів: «земельної ділянки» доповнити словами та 

цифрами: «з кадастровим номером 5125010100:02:005:1136» та відомостями про 

нормативну грошову оцінку згідно з новим цільовим призначенням; 



 

Пункт 8 викласти у новій редакції, а саме: «8. Орендна плата вноситься 

Орендарем шляхом безготівкового переводу щомісячно до 25 числа місяця наступного 

за звітним на поточний рахунок № 33218815015476, код 38012170, МФО 899998, УК у 

Татарбунарському районі. в Одеській області.» 

Пункт 14 викласти у новій редакції: «14. Цільове призначення земельної 

ділянки: В.03.13, для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування.» 

 

 

3.   Зобов`язати Крайнюка Олександра Аркадійовича отримати витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку з новим цільовим 

призначенням та здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди 

землі зазначеного у пункті 2 цього рішення.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

заявою Грибок Ярослава Івановича 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,  

розглянувши клопотання та проект землеустрою Грибок Ярослава Івановича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Грибок Ярославу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 137-а, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1294. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Грибок 

Ярославу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 137-а, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1294. 

 

3.   Зобов`язати Грибок Ярослава Івановича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за заявою 

Павликівської Марії Ярославівни 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122-125, 186, 186-1, Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

оренду землі»,  розглянувши клопотання та проект землеустрою Павликівської Марії 

Ярославівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 49 років гр. Павликівської Марії Ярославівни для будівництва 

індивідуального гаража, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Верхня, буд. 2-б, гараж № 5, з площею земельної ділянки 0,0024 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0351. 

 

2.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. 

Павликівській Марії Ярославівні для будівництва індивідуального гаража, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Верхня, буд. 2-б, гараж 

№ 5, з площею земельної ділянки 0,0024 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0351. 

 

3.   Зобов`язати Павликівську Марію Ярославівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права орени на земельну 

ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

 

 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        



 

8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

заявою Карастан Тетяни Вадимівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-123, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій»,  

розглянувши клопотання та проект землеустрою Карастан Тетяни Вадимівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Карастан Тетяні Вадимівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, з площею земельної 

ділянки 0,0724 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1295. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Карастан 

Тетяні Вадимівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, з площею земельної 

ділянки 0,0724 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1295. 

 

3.   Зобов`язати Карастан Тетяну Вадимівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

 

 

 

     Проект рішення підготовлено виконавчим 

     комітетом (апаратом) міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Пустовітенко Катерини Миколаївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Пустовітенко Катерини Миколаївни,  Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Катерині Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 49, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1291. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Пустовітенко 

Катерині Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 49, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1291. 

 

3.   Зобов`язати Пустовітенко Катерину Миколаївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  



 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Чепраса Віктора Георгійовича та Чепрас Марії 

Дмитрівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Чепраса Віктора Георгійовича та Чепрас Марії Дмитрівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чепрасу Віктору 

Георгійовичу та гр.Чепрас Марії Дмитрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, 

будинок 20, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1296. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну власність 

гр. Чепрасу Віктору Георгійовичу та гр.Чепрас Марії Дмитрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чкалова, будинок 20, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1296. 

 

3.   Зобов`язати Чепраса Віктора Георгійовича та Чепрас Марію Дмитрівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Богацан Ольги Дмитрівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Богацан Ольги Дмитрівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Богацан Ользі 

Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Перемоги, будинок 8-б, з площею 

земельної ділянки 0,0627 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1274. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Богацан Ользі 

Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Перемоги, будинок 8-б, з площею 

земельної ділянки 0,0627 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1274. 

 

3.   Зобов`язати Богацан Ольгу Дмитрівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Прокопець Олени Миколаївни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Прокопець Олени Миколаївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Прокопець Олені 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 119, з площею 

земельної ділянки 0,0977 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0290. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Прокопець 

Олені Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 119, з площею 

земельної ділянки 0,0977 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0290. 

 

3.   Зобов`язати Прокопець Олену Миколаївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Стомашевського Олександра Петровича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Стомашевського Олександра Петровича,  Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 83, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1277. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Стомашевському Олександру Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 83, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1277. 

 

3.   Зобов`язати Стомашевського Олександра Петровича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  



 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для надання в оренду за клопотанням 

Сербіної Ольги Сергіївни та Сербіна Володимира  

 

Керуючись статтями 12, 122-126, 186, 186-1, Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши клопотання та технічну документацію із землеустрою гр. України 

Сербіної Ольги Сергіївни та особи без громадянства Сербіна Володимира,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. України Сербіній 

Ользі Сергіївні та особі без громадянства Сербіну Володимиру для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Центральна, будинок 13, з площею земельної ділянки 0,0718 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0352. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. України Сербіній 

Ользі Сергіївні та особі без громадянства Сербіну Володимиру для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Центральна, будинок 13, з площею земельної ділянки 0,0718 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0352. 

 

3.   Зобов`язати гр. України Сербіну Ольгу Сергіївну та особу без громадянства 

Сербіна Володимира: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  



 

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для надання в оренду за клопотанням 

Шулєкіної Ганни Валеріївни 

 

Керуючись статтями 12, 122-126, 186, 186-1, Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши клопотання та технічну документацію із землеустрою Шулєкіної Ганни 

Валеріївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Шулєкіній Ганні 

Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 30, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0198. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Шулєкіній Ганні 

Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 30, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0198. 

 

3.   Зобов`язати гр. Шулєкіну Ганну Валеріївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням  Григоренка Віталія 

Валентиновича та Григоренко Людмили 

Пантеліївни 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 50, 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання 

та надані документи Григоренка Віталія Валентиновича та Григоренко Людмили 

Пантеліївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Григоренка Віталія Валентиновича та гр. Григоренко Людмили 

Пантеліївни із земель комунальної власності з цільовим призначенням: для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,06 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лиманська,  будинок 9-а.  

 

2. Зобов`язати гр. Григоренка Віталія Валентиновича та гр. Григоренко Людмилу 

Пантеліївну надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії міської 

ради.  

 

3.  Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 



 

17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди 

землі за заявою Діордієва Дмитра 

Дмитровича 

 

         Керуючись статтями 12, 124-126 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», 

Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву  Діордієва Дмитра 

Дмитровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди землі від 05.03.2018 року №160 (запис 

про державну реєстрацію від 14.03.2018 року № 25345461) гр. Діордієву Дмитру 

Дмитровичу, на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:002:1250 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,0402  га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Армійська, 13,  у зв’язку з набуттям права власності на 

житловий будинок іншою особою. 

 

2. Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про внесення змін до договору оренди землі за 

заявою Братунова Василя Григоровича, Урсу 

Степаніди Матвіївни та Скоробогача Євгена 

Вікторовича 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду землі»,  розглянувши  заяву Братунова Василя Григоровича, Урсу 

Степаніди Матвіївни та Скоробогача Євгена Вікторовича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 20.05.2019 року № 214 (запис 

про державну реєстрацію від 21.05.2019 року № 31737755) з  гр. Урсу Степанідою 

Матвіївною (43/100) та гр. Братуновим Василем Григоровичем (57/100)  договір 

оренди землі на земельну ділянку комунальної власності з цільовим призначенням: 

В.03.07,  для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0060  га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0337 , а саме:  

- у тексті договору змінити стару адресу земельної ділянки  з : Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Василя Тура,15, на нову адресу: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Василя Тура, 15,приміщення 2в,  

 - у преамбулі, тексті, реквізитах договору та акті приймання – передачі замість 

слів та цифр: «гр. Урсу Степаніда Матвіївна (43/100) та гр. Братунов Василь 

Григорович (57/100)», зазначити слова: «Скоробогач Євген Вікторович» та 

його реквізити, у зв’язку з переходом права власності на будівлю за договором 

купівлі-продажу до гр. Скоробогача Євгена Вікторовича. 

 

2. Зобов`язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

 

19 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін до договору оренди землі за 

заявою Отрублянко Олени Олегівни 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду землі»,  розглянувши  заяву Отрублянко Олени Олегівни, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни   у договір оренди землі № б/н від 22.10.2010 року , запис про 

державну реєстрацію від 23.03.2019 року  № 30838587,  на земельну ділянку з 

кадастровим номером з кадастровим номером 5125010100:02:001:0106, площею 0,3000 

га, з цільовим призначенням: J.11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 

та іншої промисловості, за адресою: Одеська область. Татарбунарський район, вул. 

Князева, 65-а, у частині, що стосується гр. Отрублянка Олега Івановича, у зв’язку зі 

зміною власника нерухомого майна на земельній ділянці, за договором дарування, а 

саме: 

- У преамбулі, тексті та реквізитах договору та акту приймання-передачі 

земельної ділянки, замість слів : «Отрублянко Олег Іванович», 

зазначити слова: «Отрублянко Олена Олегівна» та реквізити Отрублянко Олени 

Олегівни; 

- Пункти 1 та 5 договору  доповнити словами та цифрами: «з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0106»;   

          -  Абзац 2 графи 9 викласти у новій редакції: «Орендна плата вноситься 

Орендарем шляхом безготівкового переводу щомісячно до 25 числа місяця наступного 

за звітним на поточний рахунок № 33218815015476, код 38012170, МФО 899998, УК у 

Татарбунарському районі, в Одеській області.». 

 

2.Зобов`язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору 

оренди землі. 

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 



 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської 

міської ради від 07.06.2019 року № 862 - VII за 

службовою запискою Катанова І.В. 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду землі»,  розглянувши  службову записку Катанова І.В., Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у пункт 3 рішення Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 року 

№862 - VII , у частині, що стосується гр. Негой Марії Григорівни, а саме: 

           -Доповнити пункт 3 рішення Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 року 

№862 - VII словами та цифрами: «Поділу підлягає земельна ділянка комунальної 

власності з кадастровим номером 5125010100:02:005:1247, площею 0,0861 га.». 

 

2.Уповноважити Катанова І.В. подати на державну реєстрацію заяву щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1247. 

  

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 

Про надання в оренду земельної ділянки та 

внесення змін у рішення Татарбунарської міської 

ради від 07.06.2019 року № 861 - VII за клопотанням 

Друзенко Тетяни Георгіївни 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про оренду землі»,  розглянувши  клопотання Друзенко Тетяни Георгіївни, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Георгіївни, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця 16 Вересня, будинок 11, з площею земельної ділянки 0,0787 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1237. 

 

2.   Зобов`язати гр. Друзенко Тетяну Георгіївну: 

2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

2.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

2.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

4. Вважати таким що втратили чинність пункти 11, 12 та підпункти 12.1-12.3 

рішення Татарбунарської міської ради від 07.06.2019 року № 862 – VII.  

 

 

5. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 



 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Штирбу Івана Захаровича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

надану документацію Штирбу Івана Захаровича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Штирбу Івану 

Захаровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 30, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1305. 

 

2.   Зобов`язати Штирбу Івана Захаровича: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 



 

23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Нестерової Ольги Олександрівни 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

надану документацію Нестерової Ольги Олександрівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Нестерової 

Ольги Олександрівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 108, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1194. 

 

2.   Зобов`язати Нестерову Ольгу Олександрівну: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 



 

 

24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Бею Володимира Миколайовича 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 126, 186, 186-1, Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний 

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

надану документацію Бею Володимира Миколайовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Бею 

Володимиру Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 103, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1244. 

 

2.   Зобов`язати Бею Володимира Миколайовича: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 



 

25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 

Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою 

комунальної власності за заявою 

відкритого акціонерного товариства 

«Татарбунарська сукняна фабрика» 

 

         Керуючись статтями 12, 124-126 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  

розглянувши заяву  відкритого акціонерного товариства «Татарбунарська сукняна 

фабрика», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Припинити право постійного корисування земельною ділянкою 

комунальної власності відкритому акціонерному товариству «Татарбунарська 

сукняна фабрика» площею 1,61 га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул. Василя Тура, 13,  у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки іншими особами. 

 

2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренди  за клопотанням 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

 

Керуючись статтями 12, 123, 125,126, 186, 186-1, Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статтею 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

оренду землі», розглянувши клопотання та проект землеустрою товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»,  Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія»,  для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі,  за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул.Василя Тура,  буд.13-г , 

кадастровий номер 5125010100:02:004:0353, площею 0,3460 га. 

 

2. Надати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п’ять) років товариству з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим 

призначенням: В.03.07, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  за 

адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул.Василя Тура,  буд.13-г , кадастровий 

номер 5125010100:02:004:0353, площею 0,3460 га. 

 

 

3. Зобов`язати товариству з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія»: 

 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну 

ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

  

 



 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 

робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до 

Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
        тридцята шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про  затвердження інвестиційної програми 

КП «Водопостачальник» на 2019-2022 рр. 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», 

Порядку розроблення погодження та виконання інвестиційних програм суб’єктів 

господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг №1059 від 31 серпня 2017 року, з метою поліпшення стану майна та 

підвищення економічної ефективності і надійності цілісного майнового комплексу- 

об’єкта водопостачання та водовідведення житлового фонду та соціальної сфери, що 

покращить якість надання послуг з централізованого водопостачання та 

водовідведення, розглянувши інвестиційну програму КП «Водопотачальник» на 2019-

2022 рр., Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити інвестиційну програму КП «Водопостачальник» на 2019 – 2022 рр. 

(додається). 

2. КП «Водопостачальник» один раз в півріччя впродовж дії програми звітувати 

про хід виконання інвестиційної програми на засіданні сесій  та на засіданні 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

водопостачання, водовідведення та інших питань ЖКГ.  

   

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

Голова Татарбунарської міської ради                                Директор КП «Водопостачальник» 

 

__________________А.П.Глущенко                                     _________________Т.О.Кобушкіна 

 

«_____»_______________ 2019р.                                           «_____»_______________ 2019р. 

М. П                                                                                          М. П. 

 

ПОГОДЖЕНО 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П. 

ІНВЕСТИЦІЙНА 

ПРОГРАМА 

КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 

на 2019 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Титульний аркуш 

 

Зміст Інвестиційної програми 

 

Інформаційна картка Ліцензіата до Інвестиційної програми на 2019рік 

 

КП «Водопостачальник» (додаток 1) 

 

План витрат за джерелами фінансування на виконання 

Інвестиційноїпрограми для врахування у структурі тарифів на 12 

місяців з «січня» 2019 року  КП  «Водопостачальник»» (додаток 2) 

 

Пояснювальна записка 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Додаток 1 

до Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм суб’єктів 
господарювання у сфері централізованого 

водопостачання та водовідведення 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА 

Ліцензіата до інвестиційної програми 

на 2019 рік 

КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК» 

1. Загальна інформація про ліцензіата 

Найменування ліцензіата КП «Водопостачальник» 

Рік заснування 2008 

Організаційно правова форма Комунальне господарство 

Місце знаходження 

68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. 

Степова, 3 

Код за ЄДРПОУ 31378219 

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи 

ліцензіата, посада Директор Кобушкіна Тамара Олександрівна 

Тел., факс, e-mail (04844) 32403; vodopostachalnik@mail.ua 

Ліцензія на ______________(№, дата видачі, строк 

дії) 

 

Ліцензія на централізоване водопостачання та 

водовідведення, №838/А-2017, дата видачі 

21.09.2017р., безстрокова 

Статутний капітал ліцензіата, тис. грн 73037,86 тис. грн. 

Заборгованість зі сплати податків, зборів 

(обов’язкових платежів) - 

2. Загальна інформація про інвестиційну програму 

Цілі інвестиційної програми Підвищення ефективності виробництва, обсягів 

реалізації послуг, зменшення технологічних витрат та 

втрат води, покращення якості надання послуг, 

підвищення рівня організації виробництва, 

впровадження інформаційних технологій з 

автоматизацією виробничих процесів 

Строк реалізації інвестиційної програми 2019 рік 

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в 

інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться 

Розробка проектно-кошторисної документації; 

Головні етапи реалізації інвестиційної 

програми 

Розробка проектно-кошторисної документації; 

виконанняробіт, введення в експлуатацію 

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою 

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. 1 900 

Власні кошти - 

Позичкові кошти - 

Залучені кошти - 

Бюджетні кошти - 

Напрямки використання інвестицій 

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів 900 000,00 

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів - 

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби - 

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання - 

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій - 

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення 

1 000 000 

 

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього 

середовища 

- 

Інші заходи - 

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми 

Чиста приведена вартість  



 

Внутрішня норма доходності  

Дисконтований період окупності  

Індекс прибутковості  

 

Директор КП «Водопостачальник»                              Т.О.Кобушкіна 

         
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
Додаток 2 

до Порядку розроблення, погодження та 

затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання у сфері 

централізованого водопостачання та 

водовідведення 

План витрат 

за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми 

для врахування у структурі тарифів на 12 місяців з «січня» 2019 року 

КП «Водопостачальник»» 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу 

 

Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, 

тис. грн. (без ПДВ) 

загальна 

сума 

 

у тому числі: 

амортизаційні 

відрахування 

 

виробничі 

інвестиції 

з прибутку 

 

 

сума позичкових 

коштів та 

відсотків за їх 

використання, що 

підлягає 

поверненню у 

плановому 

періоді 

сума інших 

залучених 

коштів, що 

підлягає 

поверненню 

у плановому 

періоді 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Водопостачання 

1.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від 

оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

1.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового 

кодексу України), з урахуванням: 

1.2.1 Заходи зі зниження 

питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

870 000,00 870 000,00    

1.2.2 Заходи щодо 

забезпечення 

технологічного 

та/або 

комерційного обліку 

ресурсів 

     

1.2.3 Заходи щодо 

зменшення 

обсягу витрат води 

на 

технологічні потреби 

     

1.2.4 Заходи щодо 

підвищення 

якості послуг з 

централізованого 

водопостачання 

     

1.2.5 Заходи щодо 

провадження та 

розвитку 

інформаційних 

технологій 

     

1.2.6 Заходи щодо 

модернізації та 

закупівлі 

транспортних 

засобів спеціального 

та 

     



 

спеціалізованого 

призначення 

1.2.7 Заходи щодо 

підвищення 

екологічної безпеки 

та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

     

1.2.8  Інші заходи      

 Усього за пунктом1.2 870 000,00 870000,00    

 Усього за розділом І 870 000,00 870 000,00    

2 Водовідведення  

2.1 Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від 

оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: 

2.2 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового 

кодексу України), з урахуванням: 

2.2.1 Заходи зі зниження 

питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

30 000,00 30 000,00    

2.2.2 Заходи щодо 

забезпечення 

технологічного 

та/або 

комерційного обліку 

ресурсів 

     

2.2.3 Заходи щодо 

зменшення 

обсягу витрат води 

на 

технологічні потреби 

     

2.2.4 Заходи щодо 

підвищення 

якості послуг з 

централізованого 

водопостачання 

     

2.2.5 Заходи щодо 

провадження та 

розвитку 

інформаційних 

технологій 

     

2.2.6 Заходи щодо 

модернізації та 

закупівлі 

транспортних 

засобів спеціального 

та 

спеціалізованого 

призначення 

     

2.2.7 Заходи щодо 

підвищення 

екологічної безпеки 

та 

охорони 

навколишнього 

     



 

середовища 

2.2.8  Інші заходи      

 Усього за пунктом2.2 30 000,00 30 000,00    

 Усього за розділом 2 30 000,00 30 000,00    

3 Вивезення ТПВ 

3.1 Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового 

кодексу України), з урахуванням: 

3.1.1 Заходи зі зниження 

питомих витрат, а 

також втрат ресурсів 

     

3.1.2 Заходи щодо 

забезпечення 

технологічного 

та/або 

комерційного обліку 

ресурсів 

     

3.1.3 Заходи щодо 

зменшення 

обсягу витрат  

 

     

3.1.4 Заходи щодо 

підвищення 

якості послуг з 

Вивезення ТПВ 

     

3.1.5 Заходи щодо 

провадження та 

розвитку 

інформаційних 

технологій 

     

3.1.6 Заходи щодо 

модернізації та 

закупівлі 

транспортних 

засобів спеціального 

та 

спеціалізованого 

призначення 

1 000 000     

3.1.7 Заходи щодо 

підвищення 

екологічної безпеки 

та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

     

3.1.8 Інші заходи      

 Усього за розділом 2 1 000 000,00     

 Усього за 

інвестиційною 

програмою 

1 900 000,00     

 

               

Директор КП «Водопостачальник»                              Т.О.Кобушкіна 

 

Заст.гол.бухгалтер                                                                  Н.А.Іванченко 

 



 

Пояснювальна записка 

Загальні відомості про КП “Водопостачальник” 

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство“Водопостачальник”. 

Скорочена назва – КП “Водопостачальник”. 

Підприємство як самостійний господарюючий суб’єкт було створено в 2008р. 

Фактична адреса підприємства: 68100, м. Татарбунари, вул. Степова,3. 

Юридична адреса підприємства: 68100, м. Татарбунари, вул. Степова,3. 

Телефон/факс: (04844) 32403; vodopostachalnik@mail.ua 

Форма власності: комунальна.  

На підставі розпорядження Татарбунарської міської ради, в грудні 2008 року на базі двох 

підприємств було створене комунальне підприємство КП «Водопостачальник», яке надає 

послуги з водопостачання, водовідведення, вивезення ТПВ близько 10300 мешканцям 

м.Татарбунари. 

1.Водопостачання. 
На балансі підприємства знаходяться 21 артезіанських свердловин, з них 1 арт. свердловина 

законсервована . 

6 арт.свердловин (технічна характеристика глибинних насосів які встановлені на 6 

арт.свердловинах: ЕЦВ 6-4-90, в середньому добувається з артсвердловини 3,5м3 води на 

годину, працюють глибині насоси асинхронно 24 години, але в зв’язку з перепадами напруги в 

мережі, потребують значно більше (на 30%) єлєктроєнергії, а саме 115-120 кВт  одна 

арт.свердловина на добу)  по напірним трубопроводам (довжина яких в середньому 480м. до 

площадки внс-1)подають воду на площадку ВНС-1 в підземний резервуар ємністю 425 м.куб., з 

якого двома  насосними установками СД  50-56(технічна характеристика яких: 1-а насосна 

установка 56м3 води подає за годину, потужність електродвигуна 11 кВт на годину; 2-а насосна 

установка 25м3 води подає за годину, потужність електродвигуна 5,5кВт на годину)  подається 

вода  до міста споживачам, по старої напірної водопровідної мережі (довжина якої 1,1км., в том 

числі : 0,5км. труба п/е діаметр 150мм. та 0,6км. труба азбесто-цементна діаметр 100мм.),згідно 

затвердженого гафіка подачі води до міста 16 годин на добу, до розвідних вуличних мереж 

м.Татарбунари довжина яких складає 48км., в том числі : 7,9км.із азбесто- цементних труб; 

2,7км. із чавунних труб; 7км. із стальних труб , а також 30,4км. із п/е. Діаметр вуличних 

водопровідних мереж від 25мм.до 200мм. 

 Інша частина міста забезпечується водою із 14 арт.свердловин (на кожної встановлена башта 

Рожновського ємністю 30м3) на кожної із них встановлений автоматичний режим.  

 

2.Водовідведення. 
    Здійснюється від багатоквартирних будинків з частковим підключенням приватного 

сектору. Довжина мереж 18км(крім того 2,6км. самотічного та два відрізка напірного 

колектора довжиною 1,9км.) Каналізаційні мережі збудовані в 1970р. і знаходяться в 

аварійному стані. Працюють дві каналізаційні насосні станції КНС-1 та КНС-2 (технічна 

характеристика: а саме на КНС-1 встановлені  насоси для стічно-масних середовищ  типу СМ  

де відкачує 40м3 за годину при висоті подачі 35м., єлєктродвигун потужністю 11кВт на годину 

в кількості 2 шт. які працюють почергово), (технічна характеристика : а саме на КНС-2 

встановлений насос для стічно-масних середовищ типу СМ де відкачує 50м3 за годину при 

висоті подачі 40м., єлєктродвигун потужністю 16кВт на годину)  які введені в експлуатацію в 

1970р. і до теперішнього часу не проводився капітальний ремонт. По напірному колектору( 

який працює однією гілкою  на протязі 20 років і має повний знос) з КНС-1 та КНС-2 подається 

стічна маса на очисні споруди(КОС).  

3. ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

Вивезення ТПВ здійснюється від всіх груп споживачів м.Татарбунари двома транспортними 

засобами:  

1. Контейнеровозом ГАЗ-53 з боковою загрузкою, 1983р. випуску із вантажопідйомністю 

бункера 4000 кг. Відстань маршруту по факту складає 11 км (кілометраж від гаражу до 

звалища і в зворотньому напрямку) за одну ходку в середньому за 2 години. При 

вивезенні ТПВ задіяні -1 водій і 1 вантажник. Графік роботи – в літній період три рази на 



 

тиждень, в зимовий період – 2 рази на тиждень. Контейнеровоз вивозить за одну ходку 13 

контейнерів. Всього на балансі ВУЖКГ 35 контейнерів, місткість кожного – 0,75 куб.м.  

2. Вантажний самоскид ГАЗ-53 1983р. випуску, вантажопійомністю 4500кг. Відстань 

маршруту по факту складає 22 км (кілометраж від гаражу до звалища і в зворотньому 

напрямку) за одну ходку в середньому за 3 години. При вивезенні ТПВ задіяні один водій 

і два вантажника. Графік роботи – один раз на тиждень. Самоскид вивозить ТПВ 

насипом. 

            Середня щільність для всіх груп споживачів згідно рішення Татарбунарської міської 

ради від 18.03.2011 №48 склала 219,27 кг/куб.м. побутових відходів. Виходячи із 

вантажопідйомності автомобілів та кількості  ходок по факту в 2014 році, планований обсяг 

ТПВ склав 17791 куб.м.: 

- для контейнеровозу ГАЗ-53 – 5745,6 куб.м. (4000 кг/219,27 * 315 ходок); 

- для самоскиду ГАЗ-53 – 12045,24 куб.м. (4500 кг/219,27 * 587 ходок). 

Висновки щодо технічного стану об’єктів КП «Водопостачальник»  
     Більша частина обладнання  водозабірних та водовідвідних каналізаційних споруд, 

спецтехніка з вивезення ТПВ на даний час вже замортизована й потребує термінової заміни на 

сучасне енергозберігаюче обладнання , знаходиться у незадовільному стані та потребуює 

реконструкції чи ремонту, модернізації у відповідності до сучасних вимог, які встановлені до 

якості питної води і якості стічних вод, надання послуг з вивезення ТПВ . 

          

 

Перелік заходів щодо реконструкції об’єктів КП «Водопостачальник» 
Для модернізації технологічних процесів транспортування питної та стічних вод, 

зменшення енерговитрат, збільшення об’ємів подачі води населенню, 

наше підприємство планує в 2019 році розробити: 

- Буріння свердловини та введення в експлуатацію в м.Татарбунари. 

- Заміна насосного обладнання та засувок флянцевих на водозабіних та каналізайійних 

спорудах /мережах. 

- Встановлення АВР до дизельного генератора на ВНС-1. 

-Придбання сміттевозів 

 

Обґрунтування до плану використання коштів на виконання Інвестиційної 

програми КП «Водопостачальник» 
Технологічні рішення: 

- Буріння артезіанської свердловини та встановлення башти рожновського з використанням 

сучасних матеріалів , устаткування та з урахуванням об’ємів водоспоживання станом на 

теперішній час; 

- заміна насосного обладнання на свердловинах та КНС-1, КНС-2 для збішення обємів подачі, 

перекачки та зменшення затрат електроененгії ; 

-встановлення АВр до дизельного генератора на ВНС-1,  

- заміна сміттевозів на сучасні. 

Очікуваний ефект з водопостачання: 

- Збільшення подачі води населенню центральної частини  міста; 

- зменшення витрат електроенергії та більш ефективне її використання; 

- підвищення якості питної води, збільшення осягів; 

- зменшення витрат на  усунення витоків та інших аварійних випадків; 

 
Очікуваний ефект з водовідведення: 

- зменшення виключення насосних каналізаційних станцій для проведення ремонтних-

технічних робіт , що в свою чергу дозволить підвищити безпеку навколишнього середовища; 

- зменшення витрат електроенергії та більш ефективне її використання; 

- підвищення герметичності,  надійності роботи каналізаційних трубопроводів; 

- зменшення витрат на  усунення витоків, поривів та інших аварійних випадків; 

 -підвищення максимального ефективного процесу очищення стічних вод й зменшення 

мінімальних затрат на очистку; 



 

 

Очікуваний ефект з вивезення ТПВ: 

- Збільшення кількості споживачів послуг з вивезення; 

- зменшення витрат на придбання ПММ, запчастин та більш ефективне використання; 

- підвищення якості, збільшення осягів; 

 

 

Директор КП «Водопостачальник»                              Т.О. Кобушкіна 

 

 

 

 


