
 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 

 

 

 

 

 

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

 ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 30.11.2018 року     

№ 724-VIІ «Про  міський   бюджет на 2019 рік»: 

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

рік» відповідно додатку 1 цього рішення (додається); 

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

2019 рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

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

2019 рік» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 4 «Міжбюджетні трансферти міського бюджету на 2019 

рік» відповідно до додатку 4 до цього рішення; 

 1.5. до додатку 5 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2019 році» відповідно додатку 5 до цього 

рішення; 

 1.6. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 

році» відповідно до додатку 6 до цього рішення (додається); 

 1.7. до додатку 7 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними 

установами  

міського бюджету на 2019 рік» відповідно до додатку 7 цього рішення. 

 

 2.  Затвердити розпорядження міського голови від 30.09.2019 року № 153-

р «Про внесення змін до помісячного розпису доходів міського бюджету на 

2019 рік». 

 

 3. Затвердити  Програму інформатизації діяльності Татарбунарської 

міської ради та її виконавчих органів на 2019-2022 роки відповідно до додатку 

8 до цього рішення. 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 30.11.2018 року № 724-VIІ 

«Про міський бюджет на 2019 рік» 



 4. Затвердити обсяги фінансування Програми інформатизації діяльності 

Татарбунарської міської ради та її виконавчих органів на 2019-2022 роки 

відповідно до додатку 9 до цього рішення. 

   

 5. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста:  

5.1. на вирішення соціально-побутових проблем: 

Конопльовій Жаннеті Михайлівні – 5000 грн.; 

Бойченко Марії Іванівні – 3000 грн. 

Коробковій Зіновії Михайлівні – 2400 грн. 

5.2. на лікування: 

Фєтєско Марині Вікторівні – 3000 грн. 

Іванченко Наталії Анатоліївні – 3000 грн. 

 6. Визначити використання коштів в сумі 42 000 грн., отриманих  по коду 

класифікації доходів міського бюджету 24170000 як надходження коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, на капітальний 

ремонт дорожнього покриття по вулиці Чорноморська в м. Татарбунари  

Одеської  області (КП "Бесарабія") відповідно додатку 4 цього рішення. 

 

 7. Визначити використання коштів в сумі 52 000 грн., отриманих від 

фізичних осіб підприємців по договорам щодо пайової участі в утриманні 

об’єктів благоустрою міста по коду доходів власних надходжень міського 

бюджету 25020200, на утримання об’єктів благоустрою міста Татарбунари 

шляхом ремонту внутрішніх проїзних мереж прибудинкових територій 

п’ятиповерхових житлових будівель по вул. Князєва. 

 

 8. Звільнити підприємства комунальної власності Татарбунарської міської 

ради КП «Водопостачальник» та КП «Бесарабія» на 2020 рік від сплати частини 

чистого прибутку (доходу). Керівникам зазначених підприємств направити 

прийняте рішення до Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області. 

 

 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 901-VII 

 

 

 



                          Додаток № 1 

   до  рішення   Татарбунарської міської  ради 

   «Про  міський  бюджет  на 2019 рік» 

   від   04.10. 2019 року № 901-VII 

Доходи міського бюджету міста  Татарбунари на 2019 рік 
         грн. 

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 1 049 200,00 1 055 300,00 -6 100,00   

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 70 000,00 70 000,00     

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

70 000,00 70 000,00     

18000000 Місцеві податки  985 300,00 985 300,00     

18010000

  
Податок на майно 629 400,00 629 400,00     

18010400

  

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості  

11 400,00 11 400,00     

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 28 000,00 28 000,00     

18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 60 000,00 60 000,00     

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 490 000,00 490 000,00     

18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 40 000,00 40 000,00     

18020000 Збір за паркування транспортних засобів 8 000,00 8 000,00     

18020100 

Збір за місця для паркування транспортних 

засобів,  

сплачений юридичними особами  

8 000,00 8 000,00     

18030000 Туристичний збір 11 000,00 11 000,00     



18030200 
Туристичний збір, сплачений  фізичними 

особами  
11 000,00 11 000,00     

18050000

  
Єдиний податок   336 900,00 336 900,00     

18050300

  
Єдиний податок з юридичних осіб  11 000,00 11 000,00     

18050400

  
Єдиний податок з фізичних осіб  298 000,00 298 000,00     

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків 

27 900,00 27 900,00     

19000000 Інші податки та збори -6 100,00   -6 100,00   

19010000

  
Екологічний податок  -6 100,00   -6 100,00   

19010100

  

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення  

-3 300,00   -3 300,00   

19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини  

-2 800,00   -2 800,00   

20000000 Неподаткові надходження 59 900,00 14 700,00 45 200,00   

22000000 
Адміністративні  збори та платежі , доходи 

від некомерційної  господарської діяльності 
14 700,00 14 700,00     

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 12 000,00 12 000,00     

22012500 
Плата за надання  інших адміністративних 

послуг 
12 000,00 12 000,00     

22080000

  

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном   
2 700,00 2 700,00     



22080400

  

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності  

2 700,00 2 700,00     

24000000 Інші неподаткові  надходження 45 200,00   45 200,00 42 000,00 

24060000 Інші надходження 3 200,00   3 200,00   

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного 

середовища  

внаслідок господарської та іншої діяльності  

3 200,00   3 200,00   

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного  пункту 
42 000,00   42 000,00 42 000,00 

  Всього доходів 1 109 100,00 1 070 000,00 39 100,00 42 000,00 

Міський голова  А.П.Глущенко  

Виконавець:      

 



 

   Додаток №2   

  до рішення  міської ради від 04.10.2019  № 901 -VII  

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік 

     (грн.) 

Код 
Найменування згідно з класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього в т.ч. бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -292500,00 292500,00 292500,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 -292500,00 292500,00 292500,00 

208100 На початок періоду 0,00       

208200 На кінець періоду 0,00       

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

0,00 -292500,00 292500,00 292500,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -292500,00 292500,00 292500,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -292500,00 292500,00 292500,00 

602100 На початок періоду         

602200 На кінець періоду 0,00       

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

0,00 -292500,00 292500,00 292500,00 

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            
Додаток № 3 

до рішення  

міської ради від 

04.10.2019  № 901 

- VII     

 

             

Зміни до РОЗПОДІЛУ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2019 рік  

               
(гр
н.)  

Код 
програмно

ї 
класифіка

ції 
видатків та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типової  
програ

мної 
класифі

кації 
видаткі

в та 
кредиту

вання 
місцеви

х 
бюджет

ів 

Код  
функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

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 

Кошт
и що 
пере
дают
ься із 
загал
ьного 

до 
спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

вид
атки 
роз
витк

у 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитк

у 

видат
ки 

спож
иван

ня 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

оплата 
праці 

комуна
льні 

послуг
и та 

енерго
носії 

опл
ата 
пра
ці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

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

0100     
Державне 

управління 
261940,00 261940,00   

2440,0

0 
              

261940

,00   

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 

261940,00 261940,00   
2440,0

0 
              

261940

,00 

  

3000     

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

-2440,00 -2440,00                   

-

2440,0

0 
  



0113140 3140 1040 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 

(крім заходів з 

оздоровлення 

дітей, що 

здійснюються за 

рахунок коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

-2440,00 -2440,00                   

-

2440,0

0 

  

4000     
Культура і 

мистецтво 
190000,00 190000,00                   

190000

,00   

0114081 4081 0829 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів в галузі 

культури і 

мистецтва  

190000,00 190000,00                   
190000

,00 

  

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

73500,00 73500,00       -932500,00 

-

932500,

00 

        

-

859000

,00 

-

93250

0,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

83000,00 83000,00       -967000,00 

-

967000,

00 

        

-

884000

,00 

-

96700

0,00 

      

в тому числі КП 

"Водопостачальни 

к" 

83000,00 83000,00       -967000,00 

-

967000,

00 

        

-

884000

,00 

-

96700

0,00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

-9500,00 -9500,00       34500,00 
34500,0

0 
        

25000,

00 
34500

,00 

      в т. ч. УМКВ ЗБМ -25000,00 -25000,00 -25000,00                 

-

25000,

00   

7000     
Економічна 

діяльність 
119500,00 119500,00 0,00 0,00 0,00 1067000,00 

106700

0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

118650

0,00 

10250

00,00 

0117350 7350   

Розроблення схем 

планування та 

забудови 

територій 

(містобудівної 

документації) 

          25000,00 
25000,0

0 
        

25000,

00 

25000

,00 



0117363 7363 0490 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 

          1000000,00 
100000

0,00 
        

100000

0,00 

10000

00,00 

      

в т. ч. КП 

"Водопостачальни

к" 

          1000000,00 
100000

0,00 
        

100000

0,00 

10000

00,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок субвенції 

з  державного 

бюджету 

119500,00 119500,00       42000,00 
42000,0

0 
        

161500

,00 
  

      
в т. ч. КП 

"Бесарабія" 
119500,00 119500,00       42000,00 

42000,0

0 
        

161500

,00 
  

8000     Інша діяльність           -2900,00   

-

2900,

00 

      

-

2900,0

0 

  

0118340 8340 0540 

Природоохоронні 

заходи за рахунок 

цільових фондів 

          -2900,00   

-

2900,

00 

      

-

2900,0

0 

  

9000     
Міжбюджетні 

трансферти 
135000,00 135000,00       200000,00 

200000,

00 
        

335000

,00 

20000

0,00 

0119770 9770 0180 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету  

135000,00 135000,00       200000,00 
200000,

00 
        

335000

,00 

20000

0,00 

      в тому числі                       0 0,00 

      

Субвенція 

районному 

бюджету для 

Татарбунарського 

НВК "ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія" 

на харчування 

пільгових 

категорій дітей 

80000,00 80000,00                   
80000,

00 
  



першого-

четвертого класів 

: дітей з 

багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, дітей 

інвалідів, дітей з 

родин учасників 

антитерористично

ї операції (АТО), 

дітей з родин 

внутрішньо 

переміщених осіб 

та дітей, які 

потерпіли від 

Чорнобильської 

катастрофи, в 

тому числі по 

КЕКВ 2230  

"Продукти 

харчування" 

      

Субвенція 

районному 

бюджету для 

Татарбунарської 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. 

В.З.Тура на 

харчування 

пільгових 

категорій дітей 

першого-

четвертого класів 

: дітей з 

багатодітних 

сімей, дітей 

напівсиріт, дітей 

інвалідів, дітей з 

родин учасників 

антитерористично

ї операції (АТО, 

дітей з родин 

внутрішньо 

переміщених осіб 

та дітей, які 

55000,00 55000,00                   
55000,

00 
  



потерпіли від 

Чорнобильської 

катастрофи, в 

тому числі по 

КЕКВ 2230 " 

"Продукти 

харчування" 

      

Субвенція 

районному 

бюджету для  

КЗДО (ясла-

садок) №1 

компенсую чого 

типу 

Татарбунарської 

районної ради на 

капітальний 

ремонт об’єкту 

«Капітальний 

ремонт зовнішніх 

трубопроводів 

системи опалення 

та водопроводу 

КЗДО (ясла-

садок) №1 

«Незабудка» 

компенсую чого 

типу 

Татарбунарської 

районної ради 

Одеської області»  

          200000,00 
200000,

00 
        

200000

,00 

2000
00,00 

      Усього 777500,00 777500,00 -25000,00 
2440,0

0 
  331600,00 

334500,

00 

-

2900,

00 

      
110910

0,00 

29250

0,00 

                 

 
Міський 
голова      А.П.Глущенко        

                 
Виконавець:   Лютикова 
Л.С.  

 

 

 

 

 



              

           

Додаток № 4 

до  рішення  міської ради від 

04.10. 2019  № 901-VІІ 

    МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ     

    міського бюджету на 2019рік     

Код Найменування бюджету-

одержувача/ надавача 

міжбюджетного трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам  

дотаці

я на: 

субвенції усьог

о 

дотаці

я на: 

субвенції усього  

загальног

о фонду 

на: 

спеціальног

о фонду на: 

загального фонду на:  спеціальног

о фонду на:  

найменування трансферту субвенція районному бюджету  

                     

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

011977

0 

Районний бюджет 

Татарбунарського району/ 

міський бюджет м. 

Татарбунари                       0 

 

  

 Субвенція 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" для 

Татарбунарського НВК 

"ЗОШ І-ІІІ ступенів-                 80000     80000 

 



гімназія" 

  

Субвенція 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  для 

Татарбунарської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. В.З.Тура                  55000     55000 

 



  

Субвенція районному 

бюджету для  КЗДО (ясла-

садок) №1 компенсую чого 

типу Татарбунарської 

районної ради на 

капітальний ремонт об’єкту 

«Капітальний ремонт 

зовнішніх трубопроводів 

системи опалення та 

водопроводу КЗДО (ясла-

садок) №1 «Незабудка» 

компенсую чого типу 

Татарбунарської районної 

ради Одеської області»                  200000     200000 

 

Х УСЬОГО                 335000 0 0 335000  

               

 Міський голова         
А.П.Глущенк
о    

 

               

Вик:  Лютикова Л.С.              

 

 

 

 

        Додаток 5 

       до  рішення міської ради  

       від 04.10.2019 року   

       № 901 -VII   

          

  РОЗПОДІЛ   

 витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

 програм у 2019 році 

         (грн) 



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код       

Типової 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/  

регіональної 

програми 

Дата та 

номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7000     Економічна діяльність     51000,00 51000,00 0,00 0,00 

0117520 7520 460 
Реалізація Національної програми 

інформатизації 

Програма 

інформатизації 

Татарбунарської 

міської ради та її 

виконавчих органів, 

підприємств, установ, 

комунальних закладів  

на 2019-2021 роки 

рішення від 

04.10.2019 

№ 901-VII 

51000,00 51000,00     

                    

х х х УСЬОГО х х 51000,00 51000,00 0,00 0,00 

          

 Міський голова  А.П.Глущенко      

Вик: Лютикова Л.С.         
 

     

Додаток № 6 

до рішення   від 04.10.2019 № 901-VII    

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



Код 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Типов

ої 

прогр

амної 

класи

фікаці

ї 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

місцев

их 

бюдже

тів 

Код 

Фун

кціо

наль

ної 

клас

ифік

ації 

вида

тків 

та 

кред

итув

ання 

бюд

жету 

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) 

Загальн

а 

вартість 

обьєкта 

, грн 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,грн 

Рівень 

будівель

ної 

готовно

сті 

обьєкта 

на 

кінець 

бюджет

ного 

періоду,

% 

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

      -932 500,0 

  

0116013/3

210 
6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Придбання сміттєвозів для КП 

"Водопостачальник" Татарбунарської міської 

ради Одеської області (КП 

"Водопостачальник") 

    

-1 000 000,0   

0116013/3

210 
6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Придбання насоса     

33 000,0   

0116030/3

110 
3060 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

Придбання пам’ятного знаку учасникам 

першої світової війни  

    

18 000,0   

0116030/3

110 
6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

Придбання металевої конструкції "Глобус" 

    

16 500,0   

7000     
Економічна 

діяльність 

      1 067 000,0 
  



0117350/2

281 
7350 0443 

Розроблення схем 

планування  та 

забудови 

територій 

(містобудівної 

документації) 

Виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки за адресою: м. 

Татарбунари, вул. Бузкова, буд. 5-в 

    25 000,0 

  

0117363/3

210 
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 

, 

0117461/3

210 
7461 0456 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого 

бюджету 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по 

вулиці Чорноморська в м. Татарбунари 

Одеської області (КП "Бесарабія" 

    42 000,0 

  

9000     
Міжбюджетні 

трансферти 

      200 000,0 
  

0119770/3

220 
9770 0180 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету  

Субвенція районному бюджету для  КЗДО 

(ясла-садок) №1 компенсую чого типу 

Татарбунарської районної ради на капітальний 

ремонт об’єкту «Капітальний ремонт 

зовнішніх трубопроводів системи опалення та 

водопроводу КЗДО (ясла-садок) №1 

«Незабудка» компенсую чого типу 

Татарбунарської районної ради Одеської 

області»  

    

200 000,0   

      Всього        334500,00   

   Міський голова 
   А.П.Глущенко  

Вик.    Лютикова Л.С.      



      

Додаток № 7 

до  рішення  міської ради 

від 04.10.2019  № 901 -VІІ 

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2019 рік 

             

№ 

Код 

програмн

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Код 

КФК 

Найменування бюджетних 

установ  

Електроенергія Тверде паливо Природній газ Водопостачання Всього 

кВт /год грн. тонн грн. м. куб грн. м.куб грн. грн. 

1   2 3 4 5 6 7     8 9 10 

1 0110150 0111 

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної  ради, 

районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад  

            40 2440 2440 

      Разом             40 2440 2440 

             

   Міський голова          А.П.Глущенко 

 Виконавець:            

 

 

 



 

Додаток 8 

до рішення Татарбунарської міської 

ради від  04.10.2019 № 901-VII   

 

Програма інформатизації Татарбунарської міської ради та її виконавчих 

органів, підприємств, установ, комунальних закладів  

на 2019-2021 роки 

 

ПАСПОРТ  

 

1. Ініціатор розроблення  

і розробник Програми  

Відділ бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

2. Відповідальний виконавець 

Програми  

Татарбунарська міська рада та її 

виконавчі органи, підприємства, 

установи, комунальні заклади  

3. Строк реалізації Програми  2019–2021р. 

4. Мета Програми Розбудова інформаційного 

суспільства та регіональної 

складової електронної 

інформаційної системи, 

удосконалення системи 

забезпечення місцевих органів 

влади повною і достовірною 

інформацією шляхом 

упровадження сучасних 

інформаційних технологій в усіх 

сферах життєдіяльності міста 

5. Джерела фінансування Кошти міського бюджету та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством  

 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
Інформаційні технології і комунікація є основними інструментами праці органів 

місцевого самоврядування. Реалізація даної Програма інформатизації Татарбунарської 

міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ, комунальних закладів на 

2019-2021 роки  (далі Програма) найтіснішим образом пов’язана з організацією праці в 

міській раді та її виконавчих органах. 

 Програма розроблялася на підставі Закону України “Про Національну програму 

інформатизації” (зі змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України 

від 12 квітня 2000 р. № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання 

регіональної програми і проекту інформатизації” (зі змінами та доповненнями), 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р “Про 

схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні” та від 15 травня 



2013 р. № 386-р „Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в 

Україні” та інших нормативно-правових документів. 

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою міської ради підлягає 

оновленню за сучасними стандартами на 60%. 

Міська рада  висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет через офіційний веб-

сайт. 

Головними проблеми інформатизації міської ради є наступні: 

- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

соціальну сферу та низький рівень надання послуг населенню з використанням 

сучасних комп’ютерних технологій; 

- велика кількість морально застарілої комп’ютерної техніки; 

Нові інформаційні технології, сучасна обчислювальна та комунікаційна техніка, 

єдина телекомунікаційна мережа, бази даних і банки знань.  

Діяльність у сфері інформатизації в місті складається з виконання даної 

Програми відповідно переліку опису завдань, проектів (робіт), що визначають 

належать до сфери інформатизації, наведено у додатку 1 до Програми. 

Мета Програми 

Метою програми інформатизації та електронного урядування  

м. Татарбунари, (далі – Програми) є стимулювання розвитку міста Татарбунари через 

підвищення ефективності його управління завдяки інформатизації із застосуванням 

сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і технологій електронного 

урядування. Стимулювання розвитку міста Татарбунари здійснюватиметься через 

підвищення якості вироблення впливової інформації міською радою та її виконавчими 

органами і полегшення доступу до неї громади міста.  

Склад міської програми інформатизації 

До заходів інформатизації належать програмні заходи виконавчого комітету 

міської ради, які наведено у  додатку 2.  

Для забезпечення раціонального використання людських та фінансових ресурсів 

усі міські проекти і заходи з інформатизації координуються, узгоджуються і 

підтримуються виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради. 

Перелік завдань і заходів Програми 

Програма інформатизації м. Татарбунари розглядається як складова 

Національної програми інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних 

організаційних, правових, соціально-економічних процесів, спрямованих на створення 

умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі 

створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах 

вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку міста.  

Завдання Програми інформатизації діяльності Татарбунарської міської ради та її 

виконавчих органів на 2019-2021  для досягнення мети складаються з заходів: 

- оптимізації організаційної бази для виконання Програми,  



- розвитку системи електронного урядування в місті, 

- забезпечення контролю виконання рішень міської ради  та її інших 

нормативних документів електронними засобами урядування, 

- оснащення міської ради засобами інформатизації. 

- підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих 

інформаційних систем і засобів інформатизації. 

Очікуваними результатами реалізації Програми є: 

- підвищення ефективності використання коштів бюджету міста на заходи із 

запровадження інформаційних технологій в діяльність виконавчих органів міста; 

- удосконалення нормативно-правової бази з питань створення та використання 

інформаційних технологій; 

- підключення до надійної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури на 

основі сучасних технологій швидкісної передачі даних з метою надання можливості 

отримання доступу до електронних сервісів інформаційно-телекомунікаційної 

системи, таких як: електронна пошта, електронний документообіг, система надання 

адміністративних послуг, інформаційно-аналітична система, нормативно-правова база; 

- оновлення парку обчислювальної техніки та периферійного обладнання 

(закупівля комп’ютерних комплексів, потокових сканерів для системи електронного 

документообігу, баготофункціональних пристроїв); 

- підключення до єдиного веб-ресурсу для забезпечення надання органами 

місцевого самоврядування електронних адміністративних послуг громадянам та 

суб'єктам господарювання; 

Терміни та етапи виконання Програми 

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки. Заходи реалізуються в формі 

щорічних етапів. 

Ресурсне забезпечення Програми 

Передбачаються наступні джерела фінансування Програми: 

- кошти міського бюджету; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми 

Замовником програми інформатизації, її галузевих проектів і заходів є 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради. 

Керівником даної Програми є особа в виконавчому комітеті міської ради, 

відповідальна за інформатизацію і електронне урядування згідно розподілу обов‘язків.  

Керівник Програми інформатизації здійснює: 

- нагляд за формуванням і виконанням Програми,  

- контроль стану та термінів їх виконання;  

- у разі необхідності подає пропозиції щодо припинення або додаткового 

фінансування заходів інформатизації. 



Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

Виконання завдань і заходів Програми дозволить інтегрувати місто у світовий 

інформаційний простір, брати участь у процесах європейського співробітництва, 

забезпечити сталий розвиток міста. 

 

Начальник відділу Л.С.Лютикова 



Додаток 1 

до Програми 

Перелік опису завдань, проектів (робіт), що визначають належність до сфери 

інформатизації 

1. Комп’юторне обладнання та приладдя;  

2. Мережі;  

3. Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи;  

4. Ремонт, технічне обслуговування персональних ком’юторів, офісного, 

телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги;  

5. Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка 

програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки;  

6. Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок;  

7. Консультаційні послуги програми інформатизації;  

8. Проектування та виконання програми інформатизації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Додаток   9 

                                                                            до рішення Татарбунарської 

                                                                            міської ради  від 04.10.2019 р. № 901-VII 
 

Обсяги фінансування  

Програми інформатизації Татарбунарської міської ради та її виконавчих 

органів, підприємств, установ, комунальних закладів  

на 2019-2021 роки 

 

№ 

п/п 

 

Перелік завдань 

 Обсяги  

фінансува

ння (грн.) 

  

Виконавець 

1 Придбання засобів інформатизації 

(оргтехніки, обладнання, приладдя), 

та їх модернізація 

1400,00 Татарбунарська міська 

рада та її виконавчі 

органи, підприємства, 

установи, комунальні 

заклади 

2 Послуги з підтримка, 

супроводження, використання, 

розробка програмних забезпечень 

14000,00 Татарбунарська міська 

рада та її виконавчі 

органи, підприємства, 

установи, комунальні 

заклади 

3 Налаштування, обслуговування 

електронної системи голосування у 

залі засідань міської ради 

3000,00 Татарбунарська міська 

рада та її виконавчі 

органи, підприємства, 

установи, комунальні 

заклади 

4. Підтримка працездатності, 

утримання та забезпечення 

функціонування  існуючого 

обладнання, мереж та інших систем, 

сервісів та каналів (ремонт, технічне 

обслуговування персональних 

компюторів, офісного обладнання, 

оргатехніки, приладдя, 

телекомунікаційног та 

аудіовізуального обладнання, тощо) 

32600,00 Татарбунарська міська 

рада та її виконавчі 

органи, підприємства, 

установи, комунальні 

заклади 

                              ВСЬОГО 

 
51000,00  

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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. 
 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 902 - VII 
 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

 від 04.10.2019 року  

№ 902 -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 

 



  

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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 101490042 1 1800 

2. Ноутбук Lenovo 1014 101490060 1 6730 

3. Принтер 1014 101490009 1 1694 

4 Ноутбук 1014 101490076 1 7000 

 Всього   4 17224 

   

2. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс  КП 

«Бесарабія» наступні матеріальні активи:  

 

№ найменування Рахунок 

обліку 

інвен.№ кількість Балансовою 

вартістю, 

грн.  

1. Мотокоса Форте БМК-

2800 

1113 11136542 1 2076,00 

 Всього   1 2076,00 

 

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

рішення в наступному складі: 

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

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету міської ради на баланс КЗ ТМР  

« Спортивний  клуб  Татарбунари» та КП 

«Бесарабія»  матеріальних активів 



- 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. – голова КЗ ТМР «Спортивний клуб Татарбунари»; 

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

 

        4. Створити наступну комісію по передачі матеріальних зазначених в п.2 

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; 

- Котовенко Д.Ю. – директор КП «Бесарабія»; 

- Гуцулюк В.О.– бухгалтер КП «Бесарабія» 

 

          5. Комісіям скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених 

матеріальних активів. 

 

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 

 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 903- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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. 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

     

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 904- VII 

Про передачу з балансу виконавчого 

комітету міської    ради  на   баланс   

УМКВ    ЗБМ Татарбунарської міської 

ради матеріальних активів 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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. 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 905- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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, 

ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити проект договору про передачу в оренду комунального майна 

нежитлових вбудованих приміщень будівлі кінотеатру за адресом м. Татарбунари 

вул. Л. Українки, 27 для надання послуг перукарні та салонами краси. 

     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 Анастасія 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 Анастасія 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.   
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 906- VII 



 

 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 

Про приватизацію житлового будинку  

№ 16 розташованого в м. Татарбунари по  

вул. Пушкіна, 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 № 7  

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської 

міської ради від 24.09.2019 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. Плохої 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. 
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 907- VII 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

   
  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 908- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

   
 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 909- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

 

 
  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 910- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням Колєсніка Юрія Пилиповича, 

Вторенко Наталі Дмитрівни 

 

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,  Вторенко Наталі Дмитрівни,  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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 1 (один) рік гр. Вторенко Наталі Дмитрівні для ведення 

городництва, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,0421 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1287. 

 

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

Наталі Дмитрівні для ведення городництва, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з площею 

земельної ділянки 0,0421 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1287. 

 

6.   Зобов`язати гр. Вторенко Наталю Дмитрівну: 

6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

6.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

7. 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.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   
 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 911- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду, за 

клопотанням гр. Чернишової Любові 

Вікторівни та гр.Чиханцова Анатолія 

Миколайовича, Комерзан Світлани 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 гр. Чернишової 

Любові Вікторівни та гр.Чиханцова Анатолія Миколайовича, Комерзан Світлани 

Василівни, 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.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності гр. Комерзан Світлані Василівні цільове призначення якої 

змінюється з цільового призначення: J.12.11, для розміщення та експлуатації 

об’єктів дорожнього сервісу, на цільове призначення: J.12.08, для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вул. Кілійська, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,2648 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0340. 

        5.  Внести зміни до договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211, 

укладеного з гр. Комерзан Світлані Василівні, а саме: 

Пункт 1 договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211 викласти  

у новій редакції: 

 

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

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340 з цільовим 

призначенням: J.12.08, для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 17». 

      

       Пункт 16 договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211 та абзац 4 Акту 

приймання – передачі земельної ділянки від 24.04.2019 року викласти у новій 

редакції: 

       «16. Цільове призначення: J.12.08, для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій.». 

 

6.Зобов`язати гр. Комерзан Світлану Василівну здійснити державну 

реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211.  

 

7. 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.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 912- VII 
 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

    
 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 913- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

заявою Харченко Вікторії Макарівни, 

Вєтрогон Тамари Іванівни 

 

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, Вєтрогон Тамари Іванівни,  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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вєтрогон Тамарі Іванівні для будівництва і обслуговування 

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

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



Партизанська, будинок 6-б, з площею земельної ділянки 0,0683 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1324. 

         

        5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вєтрогон 

Тамарі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, будинок 6-б, 

з площею земельної ділянки 0,0683 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1324. 

        

       6.   Зобов`язати гр. Вєтрогон Тамару Іванівну: 

       6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

       6.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

       6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

7. 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.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

    
 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 914- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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, Вторенка 

Ігоря Семеновича, Подгурської Алли Василівни, 

Стоматової Євгенії Петрівни, Руденка Анатолія 

Михайловича, Жидкової Валентини Михайлівни, 

Градинар Євдокії Аксентіївни, Побережного Юрія 

Петровича 

 

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

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

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

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

клопотання та технічну документацію Чалого Василя Семеновича, Вторенка, 

Ігоря Семеновича, Подгурської Алли Василівни, Стоматової Євгенії Петрівни, 

Руденка Анатолія Михайловича, Жидкової Валентини Михайлівни, Градинар 

Євдокії Аксентіївни, Побережного Юрія Петровича, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Семеновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1285. 

 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вторенку 

Ігорю Семеновичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, будинок 5, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1285. 

 

6.   Зобов`язати Вторенка Ігоря Семеновича: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Аллі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Скальська, будинок 13-а, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1286. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Подгурській Аллі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Скальська, 

будинок 13-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1286. 

 

9.   Зобов`язати Подгурську Аллу Василівну: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  



10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Антонівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 106, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1160. 

 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Стоматовій Євгенії Петрівні, для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 

будинок 106, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1160. 

 

12.   Зобов`язати Стоматову Євгенію Петрівну: 

12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

12.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

  

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Михайловичу, Жидковій Валентині Михайлівні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

вул. Зоряна, будинок 23, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0292. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність гр. Руденку Анатолію Михайловичу (1/4 частина) та гр.Жидковій 

Валентині Михайлівні (3/4 частини), для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

23, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0292. 

 

15.   Зобов`язати Руденка Анатолія Михайловича, Жидкову Валентину 

Михайлівну: 

15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Євдокії Аксентіївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Скальська, будинок 12-г з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0192. 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Градинар 

Євдокії Аксентіївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Скальська, будинок 12-г, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0192. 

18.   Зобов`язати Градинар Євдокію Аксентіївну: 

18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

18.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

18.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Юрію Петровичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князєва, будинок 60, з 

площею земельної ділянки 0,0931 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1171. 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Побережному Юрію Петровичу, для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

60, з площею земельної ділянки 0,0931 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1171. 

21.   Зобов`язати Побережного Юрія Петровича: 

21.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

21.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

21.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

22. 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.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 915- VII 
 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

   
 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 916- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 917- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
   

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 918- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

   
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 919- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

   
 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 920- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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, Далуцької Олександри 

Василівни 

 

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,  Далуцької Олександри Василівни, 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 

27, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1325. 

  

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

Олександрі Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 

27, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1325. 

 

6.   Зобов`язати Далуцьку Олександру Василівну: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

7. 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.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 921- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

   
 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 922- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

   
 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 923- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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, Мукієнка Василя 

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, Мукієнка Василя 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 та гр. Мукієнку Василю 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. 

 

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

Анатолію Семеновичу та гр. Мукієнку Василю 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  та гр. Мукієнка Василя 

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.  

   
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 924- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 925- VII 
 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 926- VII 
 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 927- VII 
 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 
 

Про припинення дії договору оренди 

землі за заявою Сахарчук Олени 

Степанівни та Сахарчука Андрія 

Миколайовича, Шульги Миколи 

Георгійовича, Абдули Юрія 

Григоровича, фізичної особи – 

підприємця Отрублянка Олега 

Івановича 

 

         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, Шульги Миколи Георгійовича, 

Абдули Юрія Григоровича, фізичної особи – підприємця Отрублянка Олега 

Івановича, 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. Припинити дію договору оренди землі від 11.03.2019 року № 202 (запис 

про державну реєстрацію від 14.03.2019 року № 30804461) гр. Шульзі Миколі 

Георгійовичу, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1303, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000  га, за 



адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 11, у зв’язку з 

набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

4.  Зобов`язати гр. Шульгу М.Г. здійснити державну реєстрацію угоди щодо 

припинення права оренди на землю. 

5.  Припинити дію договору договір оренди землі No б/н від 20.10.2010 року 

(запис про державну реєстрацію у Татарбунарському відділі Центру ДЗК від 

08.11.2010 року No 041053500578), у частині гр. Абдули Юрія Григоровича щодо 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0112, площею 

0,0025 га, з цільовим призначенням: В.03.07, для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, за адресою: Одеська область. Татарбунарський район, вул. 

Василя Тура, 15, приміщення 7Б, у зв’язку з набуттям права власності на 

нежитлову будівлю – магазин, на вищезазначеній земельній ділянці, іншою 

особою. 

6. Зобов`язати гр. Абдулу Юрія Григоровича здійснити державну реєстрацію 

угоди щодо припинення права оренди на землю. 

7.  Припинити дію договору оренди землі № б/н від 22.10.2010 року (запис про 

державну реєстрацію від 23.03.2019 року  № 30838587), у частині фізичної особи – 

підприємця Отрублянка Олега Івановича, на земельну ділянку з кадастровим 

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

цільовим призначенням: J.11.02, для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, за адресою: Одеська область. 

Татарбунарський район, вул. Князева, 65-а, у зв’язку з переходом права власності на 

нерухоме майно за договором дарування до іншої особи. 

       

         8.  Зобов`язати Отрублянка Олега Івановича здійснити державну реєстрацію 

додаткової угоди до договору оренди землі. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 928- VII 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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, будинок 15, приміщення 2В,  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.  
 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 929- VII 
 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 930- VII 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 931- VII 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

 
 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 932- VII 
 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
 

 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 933- VII 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

 
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 934- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 935- VII 
 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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 з 15.08.2019 року. 

 

         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.  
 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 936- VII 
 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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, будинок 15, приміщення 2В,  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.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 937- VII 
 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

 

2. 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.». 

 

3.  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. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 938- VII 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 939- VII 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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.  

 
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 940- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 
 

Про внесення змін у рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 

30.07.1993 року № 126 за заявами гр. 

Покотилова Дмитра Григоровича та гр. 

Козирєва Олександра Олексійовича,  

Подопригор Мідори Афанасіївни, у рішення 

Татарбунарської міської ради від 12.04.2018 

року № 596-VІІ за заявою Чмиги Марії 

Іванівни та Чмиги Анатолія  Васильовича 

 

              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. Покотилова Дмитра Григоровича та гр. Козирєва 

Олександра Олексійовича, Подопригор Мідори Афанасіївни, Чмиги Марії 

Іванівни та Чмиги Анатолія  Васильовича, 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. Покотилова 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. Внести зміни у підпункт 315 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. Подопригор Мідори Афанасіївни, а саме:   

замість слів (на російській мові): «Подопригора Мелидора Афанасьевна», 

зазначити слова (на російській мові): «Подопригор Мидора Афанасьевна». 

          

             4. Внести зміни в у назві, преамбулі та пунктах 2, 3 рішення 

Татарбунарської міської ради від 12.04.2018 року № 596-VІІ, в частині що 

стосується Чмиги Василя Харитоновича (померлого), щодо земельної ділянки  з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1213,  за адресою м.Татарбунари, вул. 

Клюшнікова, 31, у зв’язку зі смертю Чмиги Василя Харитоновича, та набуттям 

права власності на нерухоме майно на земельній ділянці Чмигою Марією 

Іванівною (спадщина 1/4 частина) та Чмигою Анатолієм Васильовичем (спадщина 

3/4 частини), а саме : 

 

   Назву, преамбулу рішення Татарбунарської міської ради від 12.04.2018 

року № 596-VІІ  доповнити словами:  «Чмиги Марії Іванівни та Чмиги Анатолія 

Васильовича»; 

 

Пункт 2 рішення Татарбунарської міської ради від 12.04.2018 року № 596-

VІІ викласти у новій редакції: 

 

«2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 3(три) роки Чмизі Марії 

Іванівні та Чмизі Анатолію Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Клюшнікова, будинок 31, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1213.» 

 

У пункті 3 замість слів: «Чмигу Василя Харитоновича», зазначити слова «Чмигу 

Марію Іванівну та Чмигу Анатолія Васильовича»; 

 

У підпункті 3.2 замість слів та цифр: « статті 91», зазначити слова та цифри: 

«статті 96».»  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 941- VII 
 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду в м.Татарбунари за клопотанням публічного 

акціонерного товариства «УКРТЕЛЕКОМ», 

Літянського Юрія Феоктистовича, Літянської 

Маргарити Миколаївни 

 

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», Літянського Юрія Феоктистовича, Літянської Маргарити 

Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 2 (два) роки 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. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 3 (три) роки гр. Літянському Юрію 

Феоктистовичу та Літянській Маргариті Миколаївні із земель комунальної 

власності з цільовим призначенням для будівництва і експлуатації 

індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0053 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 86,гараж 

№1.  

 



4.  Зобов`язати гр. Літянського Юрія Феоктистовича та Літянську Маргариту 

Миколаївну надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії 

міської ради. 

 

5. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області. 

  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
 

  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 942- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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: J.11.04, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, 

для будівництва водонапірної насосної станції, що в повному обсязі здійснюється 

за кошти державного та місцевого бюджетів, на земельній ділянці орієнтовною 

площею 17,5 га, за  адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул. Степова, буд.6. 

  

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. 
 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 943- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII 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. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами           

(секретар) виконкому. 

 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 944- VII 
 



 
 

ТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Тридцять восьма сесія VII скликання 

 
 

Про надання згоди на добровільне 

об’єднання територіальних громад  

  

     Відповідно до частини 1 та частини 3 статті 6 Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», статей 26, 42, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 47 сесії 6 

скликання Татарбунарської міської ради від 04.09.2015 № 1208-VI « Про надання 

згоди на добровільне об’єднання територіальних громад» та результати  

громадських обговорень, Татарбунарська міська рада  

 

      ВИРІШИЛА: 

 

       1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад міста 

Татарбунари (Татарбунарської міської ради), села Борисівка (Борисівської 

сільської ради), села Глибоке (Глибоківської сільської ради), села Білолісся 

(Білоліської сільської ради), села Баштанівка (Баштанівської сільської ради), села 

Дельжилер (Дмитрівської сільської ради), села Нова-Олексіївка (Дмитрівської 

сільської ради), села Рибальське(Рибальської сільської ради), села Балабанка 

(Рибальської сільської ради), села Струмок (Струмківської сільської ради), села 

Спаське (Струмківської сільської ради), села Нерушай (Нерушайської сільської 

ради), села Вишневе (Вишнівської сільської ради), села Жовтий Яр (Жовтоярської 

сільської ради), села Маразліївка (Жовтоярської сільської ради), села Нове 

(Жовтоярської сільської ради), села Ройлянка (Жовтоярської сільської ради), села 

Царичанка (Жовтоярської сільської ради), села Дивізія (Дивізійської сільської 

ради) села Лиман (Дивізійської сільської ради), села Кочкувате (Кочкуватської 

сільської ради), села Приморське (Приморської сільської ради), села Трихатки 

(Приморської сільської ради), село Базар’янка (Базар’янська сільська рада), село 

Приморське (Приморської сільської ради, Кілійського району), село Надеждівка 

(Надеждівська сільська рада, Арцизького району) в Татарбунарську міську 

об’єднану територіальну громаду з центром у місті Татарбунари. 

 

       2. Голові Татарбунарської міської ради Глущенко А.П. звернутися до 

Борисівської сільської ради, Глибоківської сільської ради,  Білоліської сільської 

ради, Баштанівської сільської ради, Дмитрівської сільської ради, Рибальської 

сільської ради, Струмківської сільської ради, Нерушайської сільської ради, 

Вишнівської сільської ради,  Жовтоярської сільської ради, Дивізійської сільської 

ради, Кочкуватської сільської ради, Приморської сільської ради, Базар’янкської 



сільської ради, Приморської сільської ради  Кілійського району, Надеждівської 

сільської ради Арцизького району з пропозицією про добровільне об’єднання 

територіальних громад. 

 

3. Делегувати міського голову Глущенка А.П. до складу робочої групи з 

підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних 

громад. 

 

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

законності, правопорядку та депутатської етики.   
 

 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 04 » жовтня  2019 р. 

№ 945- VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


