
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

38 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 04.10.2019 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  01.10.2019 о 14.00)  

 
 

 

 



 

Порядок денний  тридцять восьмої сесії сьомого скликання 

 

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

VIІ «Про міський бюджет на 2019 рік». 

2.Про   надання   дозволу   на   списання Матеріальних активів з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради. 

3. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету міської ради на баланс КЗ ТМР  

 « Спортивний  клуб  Татарбунари» матеріальних активів. 

4. Про передачу з балансу виконавчого комітету міської    ради  на   баланс   УМКВ    

ЗБМ Татарбунарської міської ради матеріальних активів 

5. Про дострокове припинення повноважень депутата   Татарбунарської    міської  

ради 7 скликання Пушкова С.К.  

6. Про передачу в оренду комунального майна - нежитлових вбудованих приміщень 

будівлі кінотеатру за адресою м. Татарбунари вул. Л. Українки, 27 

7. Про приватизацію житлового будинку № 16 розташованого в м. Татарбунари по  

вул. Пушкіна, 16 за заявою  Плохої  Наталі  Григорівни. 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням  товариства з обмеженною відповідальністю 

«ТАТАРБУНАРСЬКА ВОВНЯНА КОМПАНІЯ» та товариства з обмеженною 

відповідальністю «АТБ – МАРКЕТ». 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за заявою Апонюк Анастасії Василівні. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

власність, за заявою Апонюк Ельгізі Аннасівні. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням Колєсніка Юрія Пилиповича. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням гр. Чернишової Любові Вікторівни та гр.Чиханцова Анатолія 

Миколайовича. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за заявою Зажиренка Василя Арсентійовича. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за заявою Харченко Вікторії Макарівни. 

15. 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 Чалого Василя Семеновича. 

16. 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 гр.Мукієнко Алли Степанівни та гр.Стратієнко 

Валентини Василівни. 

17. 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 Ткаченко Світлани Гаврилівни. 

18. 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 Барбанягра Олександра Андрійовича 



19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Коваль Тетяни Дмитрівни та Унгуряна Сергія 

Івановича 

20. 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 Гнезділової Мотрони Прокопівни 

21. 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 Бондарчук Марії Іванівни 

22. 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 Маркової Майі Павлівни 

23. 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 Коваля Ігоря Івановича 

24. 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 Мукієнка Анатолія Семеновича 

25. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Комерзана Юрія Гергійовича 

26. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власніть за клопотанням Байлука Дениса Олександровича 

27. Про передачу у приватну власність земельної ділянки за клопотанням Мойсеєвой 

Марини Іванівни 

28. Про припинення дії договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Сахарчук 

Олени Степанівни. 

29.Про припинення дії договору оренди землі в м.Татарбунари за заявою Урсу 

Степаниди Матвіївни та Братунова Василя Григоровича. 

30. Про внесення змін в договір оренди землі за заявою фізичної особи – підприємця 

Залізніченка Леоніда Григоровича та фізичної особи – підприємця Мукієнко Людмили 

Олексіївни. 

31. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Фьодорової Любові Іванівни. 

32. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Кічука Іллі Васильовича. 

33. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Шулєкіної Ганни Валеріївни. 

34. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Нєгой Марії Григорівні. 

35. Про припинення дії договору оренди землі за заявою гр.Котовича Олександра 

Павловича та гр. Котович Алли Олександрівни. 

36. Про припинення дії договору оренди землі за заявою фізичної особи – підприємця 

Веліксара Федора Федоровича та фізичної особи – підприємця Веліксара Сергія 

Федоровича. 

37. Про надання земельної ділянки в оренду м.Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця Скоробогача Євгена Вікторовича. 

38. Про вилучення земельної ділянки до земель запасу в м.Татарбунари за заявою 

громадянки Карпенко-Качан Наталії Олександрівни. 

39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка 



знаходиться у постійному користуванні в м. Татарбунари за клопотанням  

Татарбунарської районної філії Одеського обласного центру зайнятості. 

40. Про надання згоди на розміщення об’єкта підвищеної небезпеки на території м. 

Татарбунари, вул. Степова для розміщення наземної модульної автомобільної 

газозаправної станції за клопотанням  товариства з обмеженою відповідальністю 

«КОМПАНІЯ ІНОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ». 

41. Про встановлення ставки у договорі оренди землі в м. Татарбунари за заявою 

Чернишової Любові Вікторівни. 

42. Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

від 30.07.1993 року № 126 за заявами гр. Покотілова Дмитра Григоровича та гр. 

Козирєва Олександра Олексійовича. 

43. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0254 в м.Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця Время Меланії Петрівни. 

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

ділянки в оренду в м.Татарбунари за клопотанням публічного акціонерного товариства 

«УКРТЕЛЕКОМ». 

45. Про надання дозволу  виконавчому комітету Татарбунарської міської ради на 

розробку проекту землеустрою за  адресою м. Татарбунари, вул. Степова.  

46. Про    внесення    змін    до    персонального    складу виконавчого  комітету 

Татарбунарської міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 

22 грудня 2016 №11- VІІ 

47. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 

 

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

 ВИРІШИЛА: 

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

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

 1.1. до додатку 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.  Відповідно підпункту 2 пункту 7 рішення міської ради від 30.11.2018 року № 

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

  

 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста  

 2.1. на вирішення соціально-побутових проблем: 

 Ніколаєвій Зіновії Василівні – 5 000 грн.; 

  

 3. 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 0__.10.2019 року № __ - VII         

Доходи міського бюджету міста  Татарбунари на 2019 рік 

Код 
Найменування згідно 

 з класифікацією доходів бюджету 
Всього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 
в т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 140000,00 140000,00     

18000000 Місцеві податки 140000,00 140000,00     

18050000 Єдиний податок 140000,00 140000,00     

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 140000,00 140000,00     

40000000 Офіційні трансферти         

41000000 Від органів державного управління         

41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам         

41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій між місцевими бюджетами за обєктами 

(заходами) 

-8 774 898,00 -8 774 898,00     

41052300 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 
8 774 898,00 8 774 898,00     

  Всього доходів 140 000,00 140 000,00     

Міський голова  А.П.Глущенко  

Виконавець:  Лютикова Л.С.     



 

            
Додаток № 2 

до рішення  міської 

ради від 0__.10.2019  № 

____ - VII     

 

             

Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  

               (грн.)  

Код 
програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональ

ної 
класи
фікації 
видатк

ів 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 
передают

ься із 
загальног
о до спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

вид
атки 
роз
витк

у 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитку 

видатк
и 

спожи
вання 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

  
опл
ата 
пра
ці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

оплат
а 

праці 

ком
уна
льні 
пос
луги 

та 
ене
рго
носі

ї 

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

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

          
-

1000000,00 

-

1000000,00 
        

-

1000000,00 

-

1000000,0

0 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

          
-

1000000,00 

-

1000000,00 
        

-

1000000,00 

-

1000000,0

0 

      
в тому числі КП 

"Водопостачальни к" 
          

-

1000000,00 

-

1000000,00 
        

-

1000000,00 

-

1000000,0

0 

7000     
Економічна 

діяльність 
          1000000,00 1000000,00         1000000,00 

1000000,0

0 

0117363 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

          1000000,00 1000000,00         1000000,00 
1000000,0

0 



щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 

      
в т. ч. КП 

"Водопостачальник" 
          1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 

1000000,0

0 

9000     
Міжбюджетні 

трансферти 
140000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 0,00 

0119770 9770 0180 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету  
140000,00 140000,00                   140000,00   

      в тому числі                         0,00 

      

Субвенція 

районному бюджету 

для 

Татарбунарського 

НВК "ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія" на 

харчування 

пільгових категорій 

дітей першого-

четвертого класів : 

дітей з багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, дітей 

інвалідів, дітей з 

родин учасників 

антитерористичної 

операції (АТО), 

дітей з родин 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

дітей, які потерпіли 

від Чорнобильської 

катастрофи, в тому 

числі по КЕКВ 2230  

"Продукти 

харчування" 

96000,00 96000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00   

      

Субвенція 

районному бюджету 

для Татарбунарської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім. В.З.Тура на 

харчування 

пільгових категорій 

дітей першого-

44000,00 44000,00                       



четвертого класів : 

дітей з багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, дітей 

інвалідів, дітей з 

родин учасників 

антитерористичної 

операції (АТО, дітей 

з родин внутрішньо 

переміщених осіб та 

дітей, які потерпіли 

від Чорнобильської 

катастрофи, в тому 

числі по КЕКВ 2230 

" "Продукти 

харчування" 

      Усього 140000,00 140000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 0,00 

                 

 
Міський 
голова      А.П.Глущенко        

                 
Виконавець:   
Лютикова Л.С.                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

     

Додаток № 3 

до рішення   від ___.10.2019 № ___-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 

Функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

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 

завершен

ня) 

Загальна 

вартість 

обьєкта , 

грн 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку,гр

н 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,% 

6000     
Житлово-комунальне 

господарство 

      -1 000 000,0 
  

0116013/3210 6013 0620 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

Придбання 

сміттєвозів для КП 

"Водопостачальник" 

Татарбунарської 

міської ради 

Одеської області (КП 

"Водопостачальник") 

    

-1 000 000,0   

7000     Економічна діяльність 
      1 000 000,0   

  7363   

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій 

      1 000 000,0 

  



0117363/3210 7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій 

Придбання 

сміттєвозів для КП 

"Водопостачальник" 

Татарбунарської 

міської ради 

Одеської області (КП 

"Водопостачальник") 

    1 000 000,0 

, 

      Всього        0,00   

Міський 

голова 
  

 

    
А.П.Глущенко 

Вик. Лютикова 

Л.С. 
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про   надання   дозволу   на   списання  

Матеріальних активів з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 

 

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

Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження 

Порядку списання об’єктів державної власності», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. У зв’язку з фізичною зношеністю, недоцільністю ремонту та таких, що 

непридатні для використання надати дозвіл на списання матеріальних активів з 

балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради відповідно відомості 

про майно, що пропонується до списання,яка додається до цього рішення (додаток 

1). 

 

2. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради  Лютиковій Л.С. забезпечити списання 

зазначених в п. 1 цього рішення основних засобів відповідно норм чинного 

законодавства. 

 

3. 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 сесії міської ради 

 від ---.10.2019 року  

№ ____ -VII    
 

ВІДОМОСТІ 

про матеріальні  активи, що пропонується до списання 

№ 

п/

п 

Найменування 

Рік 

випуску 

(рік 

введення в 

експлуатац

ію) 

Номер Інформація про 

проведення 

модернізації, 

модифікації, 

добудови, 

дообладнання 

Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, 

реконструкц

ій, грн. 

Первісна 

(переоці 

нена) вартість, 

грн 

Сума 

нарахуван 

ня зносу 

грн. 

Балансова 

(залишкова

) варті 

сть, грн. 

Інвентар 

ний 

Кількість 

одиниць 

шт. 

1 Стіл офісний 2011 11136317 1 немає немає 1089,00 1089,00 0,00 

2 Стіл офісний 2009 11136209 1 немає немає 545,50 545,00 0,00 

3 Стіл офісний 2009 11136119 1 немає немає 436,00 436,00 0,00 

4 Стіл письмовий 2001 11136029 2 немає немає 148,00 148,00 0,00 

5 

Дзеркало з 

вішалкою 

2001 

11136004 1  немає  немає 19,00 19,00 0,00 

6 Стільці театральні 2001 11136091 20  немає  немає 830,00 830,00 0,00 

7 Стіл письмовий 2001 11136002 4  немає  немає 132,00 132,00 0,00 

8 Стільці дерев’яні  2008 11136039 9  немає  немає 801,00 801,04 0,00 

9 Трюмо 2003 11136028 1  немає  немає 56,00 56,00 0,00 

 Разом    40   4056,5 4056,5 0,00 
 

 

Головний бухгалтер ________________________________________                                            _______________________________Л.С.Лютикова 

 

 

 

 

  



 

3 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс  КЗ ТМР 

«Спортивний клуб Татарбунари» наступні матеріальні активи:  

№ найменування Рахунок 

обліку 

інвен.№ кількість Балансовою 

вартістю, грн.  

1. Принтер Samsung SCX 3205 1014 10490042 1 1800 

2. Ноутбук Lenovo 1014 10490060 1 6730 

3. Принтер 1014  1  

4 Ноутбук 1014  1  

 Всього   4  

       

    2. Створити наступну комісію по передачі матеріальних зазначених в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

- Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету (апарату) 

міської ради; 

- Вівіч Т.І.- спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

міської ради; 

- Судак І.А. – директор КЗ ТМР «Спортивний клуб Татарбунари»; 

- Вуколова Н.І.– бухгалтер КЗ ТМР «Спортивний клуб Татарбунари»; 

          3. Комісії скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених матеріальних 

активів. 

          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 

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету міської ради на баланс КЗ ТМР  

« Спортивний  клуб  Татарбунари» 

матеріальних активів 



 

4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
з метою ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Передати з балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради на 

баланс УМКВ ЗБМ  Татарбунарської міської ради наступні матеріальні активи:  

№ 

п/п 

Найменування Рахунок 

обліку 

Інвентарний 

номер 

кількість Балансова 

вартість 

 грн. 

І. 1. Нежитловий фонд 

(будівля по вул.. 

Центральна, 50 б) 

1013 101350049 1 6565 

      

 Всього   1 6565 

         2. Створити комісію по передачі матеріальних активів комунальної власності 

міської ради до УМКВ ЗБМ  в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

- Вівіч Т.І..- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Даскалєску О.Є. - керівник управління майном комунальної власності та забезпеченя 

благоустрою у місті Татарбунари; 

- Чубара А.В.- головний бухгалтер управління майном комунальної власності та 

забезпеченя благоустрою у місті Татарбунари 

        3. Комісії скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених матеріальних 

цінностей. 

       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 

Про передачу з балансу виконавчого 

комітету міської    ради  на   баланс   

УМКВ    ЗБМ Татарбунарської міської 

ради матеріальних активів 



 

                                                                                                  5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про дострокове припинення повноважень  

депутата   Татарбунарської    міської  ради 

7 скликання Пушкова С.К.  

 

 Керуючись пунктом 14 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 2 частини 2 статті 5 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», розглянувши заяву депутата міської ради Пушкова С.К. про 

дострокове  припинення  повноважень депутата Татарбунарської міської ради 7 

скликання,  Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити достроково повноваження депутата Татарбунарської  міської ради  7 

скликання  Пушкова Сергія Костянтиновича, обраного від Татарбунарської районної 

організації Політичної партії «Конкретних справ» на підставі  особистої заяви про 

складення ним депутатських повноважень. 

2. Повідомити Татарбунарську  міську територіальну виборчу комісію про прийняте 

радою рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  

Жаран О.В. 

 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

 

 

 

 



 

6 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про передачу в оренду комунального майна -  

нежитлових вбудованих приміщень будівлі кінотеатру 

за адресою м. Татарбунари вул. Л. Українки, 27 

 

         Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи Положення про передачу в оренду комунального майна територіальної 

громади затвердженого рішенням Татарбунарської міської рад від 25.02.2011 року № 

87-VІ, п. 4 рішення 36 сесії татарбунарської міської ради «Про внесення змін і 

доповнень до рішення міської ради від 30.11.2018 року № 724-VII «Про міський 

бюджет на 2019 рік», з метою ефективного використання комунального майна 

Татарбунарська міська рада, 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

     1. Затвердити проект договору про передачу в оренду комунального майна 

нежитлових вбудованих приміщень будівлі кінотеатру за адресом м. Татарбунари вул. 

Л. Українки, 27 

 

     2. Передати  в оренду строком на 2 роки, 11 місяців 25 днів, комунальне майно 

Татарбунарської міської ради  нежитлові вбудовані приміщення будівлі кінотеатру за 

адресом м. Татарбунари вул. Л. Українки, 27, а саме: № 1 коридор – 21 кв. м, № 2 

приміщення– 6  кв. м., № 3 фойє – 56 кв. м., № 4 каса- 7 кв. м., загальною  площею – 90  

кв. м. – ФОП Доброва-Время Анастсія Сергіївна. 

 

     3. Провести розрахунок орендної плати відповідно до методики розрахунку та 

порядку використання плати за оренду майна (додаток №3)  до «Положення про 

оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста». 

 

    4. ФОП Доброва-Время Анастсія Сергіївна,  відшкодовувати витрати на утримання 

орендованих приміщень згідно наданих виконавчим комітетом Татарбунарської 

міської ради розрахунків. 

 

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

ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання 

об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.   
 



 

7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

Про приватизацію житлового будинку  

№ 16 розташованого в м. Татарбунари по  

вул. Пушкіна, 16 за заявою   

Плохої  Наталі  Григорівни 

 

     Відповідно до ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду», наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 

від 16.12.2009 року № 396 «Про затвердження Положення про порядок передачі 

квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», 

враховуючи  протокол №  громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті Татарбунарської міської ради від  .09.2019 року, розглянувши та обговоривши 

заяву Плохої Наталі Григорівни, Татарбунарська міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Заяву Плохої Наталі Григорівни, щодо приватизації житлового будинку № 16,  що 

знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул. Пушкіна, задовольнити. 

 

2. Передати житловий будинок № 16, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул. 

Пушкіна,  з загальною площею 61,3 кв. м. та  житловою площею 33,4 кв. м. в приватну 

спільну  часткову власність Плохої Наталі Григорівні  та  її доньці Друмя Наталі 

Сергіївні в долі 1/2 частини кожній.  

 

3. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі житлового будинку, що 

приватизується в м. Татарбунари по вул.Пушкіна,16 (додається). 

 

4. Плохой Наталі Григорівні сплатити вартість надлишкової загальної площі квартири. 

 

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

питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 

територіальних громад та соціальних питань. 

 
 

                                                                         



 

8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду  за клопотанням  

товариства з обмеженною відповідальністю «АТБ – 

МАРКЕТ» 

 

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 

обмеженною відповідальністю «АТБ – МАРКЕТ»,  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 

обмеженною відповідальністю «АТБ – МАРКЕТ» 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 товариство з обмеженною відповідальністю «АТБ – 

МАРКЕТ»: 

 

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 
 

 

 

  



 

9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

заявою Апонюк Анастасії Василівни 

 

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 Апонюк Анастасії Василівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Апонюк Анастасії Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 145/1, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1322. 

 

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

Анастасії Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 145/1, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1322. 

 

3.   Зобов`язати Апонюк Анастасію Василівну: 

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 восьма сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

заявою Апонюк Ельгізи Анасівни 

 

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 Апонюк Ельгізи Анасівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Апонюк Ельгізи Анасівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 145, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1319. 

 

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

Ельгізи Анасівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 145, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1319. 

 

3.   Зобов`язати Апонюк Ельгізи Анасівни: 

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 восьме сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Колєсніка Юрія Пилиповича 

 

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 Колєсніка Юрія Пилиповича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Колєсніку Юрію Пилиповичу для будівництва, 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі, з цільовим призначенням В.03.13, 

для будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 

48, з площею земельної ділянки 0,0090 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0356. 

 

2.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки з можливістю 

пролонгації гр. Колєсніку Юрію Пилиповичу для будівництва, експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі, з цільовим призначенням В.03.13, для 

будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 

48, з площею земельної ділянки 0,0090 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0356. 

 

3.   Зобов`язати гр.Колєсніка Юрія Пилиповича: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням гр. Чернишової Любові Вікторівни 

та гр.Чиханцова Анатолія Миколайовича 

 

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 гр. Чернишової Любові Вікторівни та 

гр.Чиханцова Анатолія Миколайовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 3 (три) роки гр. Чернишовій Любові Вікторівні та гр.Чиханцову Анатолію 

Миколайовичу для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового 

обслуговування,  нежитлової будівлі – пральні, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча, будинок 11-а, з площею 

земельної ділянки 0,0668 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0269. 

 

2.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки з можливістю 

пролонгації гр. Чернишовій Любові Вікторівні та гр.Чиханцову Анатолію 

Миколайовичу з цільовим призначенням В.03.13 для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового обслуговування,  нежитлової будівлі – пральні, за 

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

будинок 11-а, з площею земельної ділянки 0,0668 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0269. 

 

3.   Зобов`язати гр. Чернишовій Любові Вікторівні та гр.Чиханцову Анатолію 

Миколайовичу: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

заявою Зажиренка Василя Арсентійовича 

 

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 Зажиренка Василя Арсентійовича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Зажиренка Василя Арсентійовича для будівництва індивідуального гаража, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, 24, 

гараж 12 з площею земельної ділянки 0,0027 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1282. 

 

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

Василю Арсентійовичу для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, 24, гараж 12, з 

площею земельної ділянки 0,0027 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1282. 

 

3.   Зобов`язати Зажиренка Василя Арсентійовича: 

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 восьма сесія VIІ скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

заявою Харченко Вікторії Макарівни 

 

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 Харченко Вікторії Макарівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Харченко Вікторії Макарівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Федора Бальця, будинок 40, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1323. 

 

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

Вікторії Макарівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Федора Бальця, будинок 40, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1323. 

 

 

3.   Зобов`язати гр. Харченко Вікторію Макарівну: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

Чалого Василя Семеновича 

 

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 Чалого Василя Семеновича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, будинок 16-а, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1288. 

 

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

Василю Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, будинок 16-а, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1288. 

 

3.   Зобов`язати Чалого Василя Семеновича: 

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 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

гр.Мукієнко Алли Степанівни та гр.Стратієнко 

Валентини Василівни 

 

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 гр.Мукієнко Алли Степанівни та гр. Стратієнко Валентини 

Василівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Степанівні та гр. Стратієнко Валентині Василівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Українки, будинок 117, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1283. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність 

(по ½ кожному) гр. Мукієнко Аллі Степанівні та гр. Стратієнко Валентині Василівні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 117, з площею земельної ділянки 0,1000 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:003:1283. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мукієнко Аллу Степанівну та гр. Стратієнко Валентину 

Василівну: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

Ткаченко Світлани Гаврилівни 

 

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 гр.Ткаченко Світлани Гаврилівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Гаврилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князєва, будинок 53, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0291. 

 

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

Світлані Гаврилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князєва, будинок 53, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0291. 

 

3.   Зобов`язати гр. Ткаченко Світлану Гаврилівну: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

Барбанягра Олександра Андрійовича 

 

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 Барбанягра Олександра Андрійовича,  Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

земельної ділянки 0,0976 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1320. 

 

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

Олександру Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

земельної ділянки 0,0976 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1320. 

 

3.   Зобов`язати Барбанягра Олександра Андрійовича: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
тридцята восьма 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 спільну часткову власність 

(1/2 кожному) за клопотанням Коваль Тетяни 

Дмитрівни та Унгурян Сергія Івановича 

 

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 Коваль Тетяни Дмитрівни та Унгурян Сергія Івановича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Григорівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 70, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1244. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність 

(по ½ кожному) гр. Коваль Тетяні Дмитрівні та Унгурян Сергію Івановичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 70, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1244. 

3.   Зобов`язати Коваль Тетяну Дмитрівну та Унгуряна Сергія 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 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 восьма 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 

Гнезділової Мотрони Прокопівни 

 

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 Гнезділової  Мотрони Прокопівни,  Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Прокопівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Каштанова, будинок 1, з площею 

земельної ділянки 0,0316 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0354. 

 

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

Мотроні Прокопівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Каштанова, будинок 1, з площею 

земельної ділянки 0,0316 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0354. 

 

3.   Зобов`язати Гнезділову Мотрону Прокопівну: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

Бондарчук Марії  Іванівни 

 

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 Бондарчук Марії 

Іванівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 82, з площею 

земельної ділянки 0,0780 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1301. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Бондарчук Марії 

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 82, з площею 

земельної ділянки 0,0780 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1301. 

 

3.   Зобов`язати гр. Бондарчук Марію Іванівну: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

Маркової Майі Павлівни 

 

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 Маркової Майі 

Павлівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Павлівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Армійська, будинок 6, з площею 

земельної ділянки 0,0780 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0355. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки гр. Марковій Майі 

Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Армійська, будинок 6, з площею 

земельної ділянки 0,0780 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0355. 

 

3.   Зобов`язати гр. Маркову Майю Павлівну: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

Коваля Ігоря Івановича 

 

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 Коваля Ігоря 

Івановича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 10, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1224. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Ковалю Ігорю 

Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 10, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1224. 

 

3.   Зобов`язати гр. Коваля Ігоря Івановича: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

Мукієнка Анатолія Семеновича 

 

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 Мукієнка Анатолія 

Семеновича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Семеновичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 73, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1302. 

 

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

Анатолію Семеновичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 73, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1302. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мукієнка Анатолія Семеновича: 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність в м. 

Татарбунари за клопотанням  Комерзана Юрія 

Георгійовича 

 

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

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

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

кадастр», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 

документи  Комерзана  Юрія Гергійовича,  Татарбунарська міська рада 

Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Комерзану Юрію Георгійовичу із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура,    з присвоєнням адреси.  

 

2. Зобов`язати Комерзана Юрія Георгійовича надати розроблений у відповідності 

до містобудівної документації 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.  

 

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 
 

 



 

26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність в м. 

Татарбунари за клопотанням  Байлука Дениса 

Олександровича 

 

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

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

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

кадастр», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 

документи  Байлука Дениса Олександровича,  Татарбунарська міська рада 

Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Байлуку Денису Олександровичу із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Південна,  з присвоєнням адреси.  

 

2. Зобов`язати Байлука Дениса Олександровича надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації 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.  

 

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 
 



 

27 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

Про передачу у приватну власність 

земельної ділянки за клопотанням 

Мойсеєвої Марини Іванівни 

 

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

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

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

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

Мойсеєвої Марини Іванівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Марині Іванівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 41, з площею 

земельної ділянки 0,0762 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1312. 

 

2.   Зобов`язати Мойсеєву Марину Іванівну: 

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 
 



 

28 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про припинення дії договору оренди 

землі за заявою Сахарчук Олени 

Степанівни та Сахарчука Андрія 

Миколайовича 

 

         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 Сахарчук Олени 

Степанівни та Сахарчука Андрія Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 11.07.2019 року № 222 (запис 

про державну реєстрацію від 17.07.2019 року № 32521960) гр. Сахарчук  Олені 

Степанівні та гр. Сахарчуку Андрію Миколайовичу, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1222 , для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1000  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Суворова, 

37,  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 
 

 

 

 

 

 



 

29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

Про припинення дії договору оренди 

землі за заявою Урсу Степаниди 

Матвіївни та Братунова Василя 

Григоровича 

 

         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 Урсу Степаниди 

Матвіївни та Братунова Василя Григоровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Припинити дію договору оренди землі від 20.05.2019 року № 214 (запис 

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

Матвіївні та Братунову  Василю Григоровичу, на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0337,  для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі,  площею 0,0060  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 

Василя Тура, 15-В,  у зв’язку з набуттям права власності на нежиле приміщення 

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 
 

 

 

 

 



 

30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про внесення змін до договору оренди землі за 

заявою фізичною особи - підприємця Залізніченка 

Леоніда Григоровича та фізичної особи – 

підприємця Мукієнко Людмили Олексіївни 

 

              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 фізичної особи – підприємця Залізніченка 

Леоніда Григоровича та фізичної особи – підприємця Мукієнко Людмили Олексіївни, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до договору оренди землі від 11.09.2015 року № 113 (запис 

про державну реєстрацію від 21.10.2015 року № 11800886) щодо земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0131, площею 0,0058  га, з цільовим 

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

адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарського району, м.Татарбунари, вул. 23 

Серпня, 7-а, на підставі договору про спільну сумісну діяльність від 01.08.2019 року з 

фізичною особою – підприємцем  Мукієнко Людмилою Олексіїївною,  а саме:  

 

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

слів: «Фізична особа – підприємець Зазізніченко Леонід Григорович», 

зазначити слова: «фізична особа – підприємець Мукієнко Людмила Олексіївна» 

та її реквізити. 

 

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 
 



 

31 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

заявою Фьодорової Любові Іванівни 

 

              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 Фьодорової Любові Іванівни, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 13.06.2019 року №215 (запис про 

державну реєстрацію від 13.06.2019 року №32077739 ) на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1140 гр. Фьодоровій Любові Іванівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 1000  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул. Кооперативна,109,  у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок 

іншою особою. 

 

         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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

заявою Кічука Іллі Васильовича 

 

              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 Кічука Іллі Васильовича, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 03.07.2019 року № 220 (запис про 

державну реєстрацію від  26.07.2019 року № 32719051)  на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1231 гр. Кічуку Іллі Васильовичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0738  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул. Маяковського, 96,  у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок 

іншою особою. 

 

         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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

заявою Шулєкіної Ганни Валеріївни 

 

              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 Шулєкіної Ганни Валеріївни, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 15.08.2019 року № 226 (запис про 

державну реєстрацію від 15.08.2019 року № 32935761) на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0198 гр. Шулєкіній Ганні Валеріївні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1000  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул. Слов’янська, буд.30,  у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок 

іншою особою. 

 

         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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

заявою Нєгой Марії Григорівні 

 

              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 Нєгой Марії Григорівні, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 21.06.2019 року № 217 (запис про 

державну реєстрацію від 26.07.2019 року № 332712556) на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1310 гр. Негой Марії Григорівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0142  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул. Горького, буд.34,  у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок 

іншою особою. 

 

         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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

35 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

заявою гр.Котовича Олександра Павловича та гр. 

Котович Алли Олександрівни 

 

              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 гр.Котовича Олександра Павловича та гр. 

Котович Алли Олександрівни, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 24.09.2003 року № 4040  на 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0304 гр.Котовича 

Олександра Павловича та гр. Котович Алли Олександрівни, для експлуатації та 

обслуговування майстерні по розборці та ремонту електроприладів автомобілів, за 

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

будинок 2-б, з площею земельної ділянки 0,0480 га, у зв’язку з переукладанням 

договору оренди за взаємною згодою. 

 

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

договору оренди землі. 

 

  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 
 

 

 

 



 

36 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

заявою фізичної особи – підприємця Веліксара 

Федора Федоровича та фізичної особи – підприємця 

Веліксара Сергія Федоровича 

 

              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 фізичної особи – підприємця Веліксара 

Федора Федоровича та фізичної особи – підприємця Веліксара Сергія Федоровича, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 02.07.2018 року№ 172, запис про 

державну реєстрацію від 10.10.2018 року  № 28414885,  на земельну ділянку з 

кадастровим номером з кадастровим номером 5125010100:02:004:0307, з цільовим 

призначенням В.03.07, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею 

0,0313 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Горького,19/1, у 

зв’язку з переходом права власності на земельну ділянку до орендаря. 

 

         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 
 

 

 

 

 

 

 



 

37 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про надання земельної ділянки в оренду 

м.Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця 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 фізичної особи – підприємця Скоробогача 

Євгена Вікторовича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років з можливістю пролонгації фізичній 

особі – підприємцю Скоробогачу Євгену Вікторовичу земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0337,  для будівництва і обслуговування будівель 

торгівлі,  площею 0,0060  га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Василя 

Тура, 15-В,  у зв’язку з набуттям права власності на нежиле приміщення. 

 

         2.Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка укласти 

договір оренди землі з фізичною особою – підприємцем Скоробогачем Євгеном 

Вікторовичем. 

         

         3.Зобов`язати заявника : 

   

3.1. Здійснити державну реєстрацію 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.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 
 



 

38 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про вилучення земельної ділянки до земель запасу 

в м.Татарбунари за заявою громадянки Карпенко-

Качан Наталії Олександрівни 

 

              Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 140 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши  заяву громадянки Карпенко – Качан Наталії Олександрівни, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вилучити у громадянки Карпенко – Качан Наталії Олександрівни земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) - площею 0,1000  га та земельну ділянку  для ведення 

особистого підсобного господарства - площею 0,02 га, за адресою: Одеська область, м. 

Татарбунари, вул. Тіниста, та перевести земельні ділянки до категорії земель запасу, у 

зв’язку з добровільною відмовою.  

 

3. Вважати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 20.08.1998 року №242 «Про виділення земельної 

ділянки у постійне користування для індивідуального житлового будівництва, 

вудення особистого підсобного господарства гр.Карпенко Н.О.». 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

Ізмаїльському управлінню ГУ ДФС Татарбунарського відділення Арцизької ОДПІ 

ГУ ДФС в 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 
 



 

39 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка 

знаходиться у постійному користуванні в м. Татарбунари 

за клопотанням  Татарбунарської районної філії 

Одеського обласного центру зайнятості 

 

           Керуючись статтями 12, 116, 186, 123-126  Земельного кодексу України, 

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

Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статею 50 

Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та надані документи  

Татарбунарської районної філії Одеського обласного центру зайнятості,  

Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Надати дозвіл Одеському обласному центру зайнятості на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості), яка знаходиться у постійному користуванні на підставі 

державного Акта на право постійного користування землею від 03.07.1996 року № 82 

Серія ОД та рішення Татарбунарської міської ради від 18.01.1996 року №10, з 

цільовим призначенням: В.03.06., для будівництва та обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та органів, площею 0,022 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Соборна, буд.12.  

 

2. Зобов`язати заявника надати розроблену технічну документацію із землеустрою 

на затвердження сесії міської ради.  

 

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 
 



 

40 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про надання згоди на розміщення об’єкта підвищеної 

небезпеки на території м. Татарбунари, вул. Степова для 

розміщення наземної модульної автомобільної 

газозаправної станції за клопотанням  товариства з 

обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ІНОВАЦІЙ 

ТА РОЗВИТКУ» 

 

           Керуючись пунктом  38 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання та надані документи  товариства 

з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ ІНОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ» (ЄДРПОУ 

42007092),  Татарбунарська міська рада Татарбунарського району Одеської області   

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Надати згоду на розміщення об’єкта підвищеної небезпеки на території м. 

Татарбунари, вул. Степова для розміщення наземної модульної автомобільної 

газозаправної станції, товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ 

ІНОВАЦІЙ ТА РОЗВИТКУ»,  орієнтовною площею 0,022 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, згідно ситуаційної 

схеми М 1:500.  

 

2. Зобов`язати заявника не приступати до розміщення об’єкта: без акта виконаних 

робіт по переносу ПЛ 10кВ, погодженого Татарбунарським РЕМ та без погодженого 

паспорта прив’язки групи тимчасових споруд для розміщення наземної модульної 

автомобільної газозаправної станції для провадження підприємницької діяльності. 

 

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 
 

 

 



 

41 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

Про встановлення ставки у договорі оренди землі в 

м. Татарбунари за заявою Чернишової Любові 

Вікторівни 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктами  24, 34 частини 

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

«Про оренду землі»,  розглянувши  заяву Чернишової Любові Вікторівни, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити гр.Чернишовій Любові Вікторівні ставку оренди  на частину 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0269, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча, будинок 11-а, 

пропорційно площі нерухомого майна гр.Чернишової Любові Вікторівни, у зв’язку не 

проведенням на цій території підприємницької діяльності, у розмірі 3% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки.  

 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про внесення змін у рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 30.07.1993 року № 

126 за заявами гр. Покотілова Дмитра Григоровича 

та гр. Козирєва Олександра Олексійовича. 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

та подані документи гр. Покотілова Дмитра Григоровича та гр. Козирєва Олександра 

Олексійовича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у підпункт 309 пункту 1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 30.07.1993 року № 126 « Про передачу у власність 

земельних ділянок садово – городницьких товариств» , у частині що стосується гр. 

Покотілова Дмитра Григоровича, а саме:   

 

замість слова (прізвище на російській мові): «Покотыло», зазначити слово 

(прізвище на російській мові): «Покотилов». 

 

2. Внести зміни у підпункт 202 пункту 1 рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 30.07.1993 року № 126 « Про передачу у власність 

земельних ділянок садово – городницьких товариств» , у частині що стосується гр. 

Козирєва Олександра Олексійовича, а саме:   

 

замість слова (російській мові): «Алекс», зазначити слово (по батькові на 

російській мові): «Алексеевич». 

 

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 

 



 

43 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0254 в м.Татарбунари за 

заявою фізичної особи – підприємця Время Меланії Петрівни  

 

 

        Керуючись статтями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктами 

30,34,43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Время Меланії Петрівни, 

Татарбунарська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0254, 

загальною площею 0,0714 га, на якій є капітальна будівля, що належить фізичній особі 

– підприємцю Время Меланії Петрівни і знаходиться в оренді за договором оренди 

землі №161 від 12.03.2018 року, за адресою: Одеська область,  Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, буд.1-б, з метою викупу орендарем земельної ділянки.  

 

2. Зобовязати фізичну особу – підприємця Время Меланію Петрівну, протягом 

1(одного) місяця з 01.11.2019 року укласти з міською радою, в особі міського голови 

А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в розмірі 20 (Двадцять) 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка станом на 01.01.2019 

року становить 102283 (сто дві тисячі двісті вісімдесят три ) гривні 54 копійки.  

 

3. Сума авансового внеску у розмірі 20456 (двадцять тисяч  чотириста п’ятдесят 

шість) гривень 71 копійка сплачується фізичною особою – підприємцем Время 

Меланією Петрівною, на рахунок Татарбунарської міської ради та у термін, зазначені  

у договірі про оплату авансового внеску, і зараховується до ціни продажу земельної 

ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної 

ділянки сума авансового внеску не повертається. 

 

4. Пунти 1-3 цього рішення набувають чинності з 01.11.2019 року. 



 

  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду в 

м.Татарбунари за клопотанням публічного 

акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ» 

 

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

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

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

кадастр», Законом України «Про оренду землі» розглянувши клопотання та надані 

документи публічного акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років публічному акціонерному 

товариству «УКРТЕЛЕКОМ» із земель комунальної власності з цільовим 

призначенням: 13.01, для розміщення та експлуатації обєктів і споруд 

телекомунікацій, для експлуатації комплексу нежитлових будівель, орієнтовною 

площею 0,1550 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Київська, будинок 112.  

 

2.  Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «УКРТЕЛЕКОМ» 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.  

 

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 

 

 



 

45 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу  виконавчому комітету 

Татарбунарської міської ради на розробку проекту 

землеустрою за  адресою м. Татарбунари, вул. 

Степова 

           Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186, 186ˡ Земельного кодексу України, 

пункту 34 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  

24, пункту 3 «Перехідних та прикінцевих положень», Закону України «Про державний 

земельний кадастр», пункту 3 статті 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», пункту 6 розділу II Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності» від 06.09.2012 року №5245-VI , розглянувши лист виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради, графічні матеріали та інші документи, 

Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Татарбунарської міської ради на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної 

ділянки із земель житлової та громадської забудови комунальної власності з цільовим 

призначенням В.03.12 для будівництва та обслуговування будівель закладів 

комунального обслуговування на земельній ділянці орієнтовною площею 17,5 га з за  

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

2. Погодити проект договору на виконання робіт із землеустрою між 

виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради та переможцем конкурсу щодо 

відбору виконавців робіт із землеустрою. 

3. Укласти договір на проведення робіт із землеустрою з переможцем 

конкурсу щодо відбору виконавців робіт із землеустрою.  

4. Виконкому міської ради надати проект із землеустрою на затвердження 

сесії міської ради.  

5.  Контроль за виконанням даного 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 



 

46 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

Про    внесення    змін    до    персонального    складу 

виконавчого  комітету Татарбунарської міської ради  

VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради  

від 22 грудня 2016 №11- VІІ 

 

 

       Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 5 частини  четвертої 

статті 42, частинами другою та третьою статті 51, частиною першою статті 59 Закону 

України «Про  місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Зменшити кількісний персональний склад виконавчого комітету Татарбунарської  

міської ради VІІ скликання з 23 до 22 осіб. 

 

      2. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Татарбунарської  

міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 22 грудня 2016  

№ 11 «Про утворення виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради»: 

 

      1.1. Вивести зі складу виконавчого комітету: 

- Соколова Олександра Олександровича; 

- Ніколаєва Івана Федоровича. 

    

      1.2. Ввести до складу виконавчого комітету: 

 - Вєтрогона Сергія Кириловича. 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами           

(секретар) виконкому. 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 

 

  


