
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

06.09.2019 р.         № 139-р 

 

Про скликання тридцять восьмої сесії сьомого  

скликання Татарбунарської міської ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

 1. Скликати тридцять восьму сесію сьомого скликання Татарбунарської 

міської ради 04 жовтня 2019 року о 14.00 годині в залі засідань міської ради. 

 2. Рекомендувати на розгляд сесії порядок денний (додається). 

 

 

Голова міської ради      А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 


