
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

41 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 24.01.2020 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  21.01.2020 о 14.00)  

 
 

 

 



 

Порядок денний  сорок першої сесії сьомого скликання 

 

1. Звіт міського голови про діяльність виконавчого органу Татарбунарської міської 

ради, у тому числі про звіт державної регуляторної політики виконавчими органами 

Татарбунарської міської ради.  

2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року № 949-

VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік». 

3. Про   надання   дозволу   на   списання матеріальних активів з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради. 

4. Про програму соціально-економічного та культурногорозвитку м.Татарбунари на 

2020рік. 

5. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність Татарбунарської міської 

ради нежитлової будівлі та споруд, що розташовані за адресою м. Татарбунари вул. 

Барінова, 14. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування, за клопотанням ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ «ПІОНЕР»-Т 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням Чернеги Христини Юріївни 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Мукієнко Аліни Анатоліївни 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Селівестру Романа Олександровича 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Кулика Сергія Андрійовича 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Котович Раїси Федорівни 

12. 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 Павлівні 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Демченка Павла Романовича 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

надання в оренду за клопотанням Кирган Людмили Вікторівни 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Михайлова Сергія Костянтиновича 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

перебуває у постійному користуванні, за клопотанням Одеського обласного центру 

зайнятості 



17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Горян Ольги Анатоліївни 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Данільченка Юрія Васильовича 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Шевченко Олени Григорівни. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачі у власність за клопотанням Ігнатенка Володимира Григоровича. 

21. Про передачу у приватну власність земельної ділянки м. Татарбунари за 

клопотанням Коцофан Ольги Федорівни. 

22. Про передачу у приватну власність земельної ділянки м. Татарбунари за 

клопотанням Ганського Віталія Валерійовича. 

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

поділу та об’єднання земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0180 для надання в оренду в м. Татарбунари, за клопотанням 

товариства з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005». 

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

ділянки у власніть за клопотанням Семіненко Руслана Андрійовича. 

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

ділянки у власніть за клопотанням Семененко Андрія Володимировича. 

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

ділянки у власніть за клопотанням Максимчука Івана Івановича. 

27. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Бутвінського Миколи 

Михайловича. 

28. Про припинення дії договору оренди землі за заявою ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК». 

29. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Павликівської Марії 

Ярославівни. 

30. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Чмиги Марії Іванівни.  

31. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою Крайнюк 

Валентини Радіонівни та Крайнюка Олександра Аркадійовича. 

32. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою фізичної 

особи-підприємця Бєлоконенко Сергія Валентиновича. 

33. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою Алєксєєнка 

Юрія Володимировича. 

34. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК». 

35. Про укладання договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0047 за заявою Яременко Тамари Анатоліївни. 

36. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: 

- від 02.11.2009 року № 625 – V (за адресою м.Татарбунари, вул.Затишна,59) за заявою 

Сімонової Любові Володимирівни;  



- від 02.11.2009 року № 625 – V (за адресою м.Татарбунари, вул.Князєва,59) за заявою 

Сімонової Любові Володимирівни. 

37.  Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 29.11.2019 року № 

976 – VІІ за заявою Базана Івана Дем’яновича. 

38. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

від 21.05.1998 року № 122 за заявою Бондаренко Валерії Логвинівни. 

39. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

від 15.02.2019 року № 814-VII  та про поновлення на новий термін дії договору оренди 

землі за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП». 

40. Про припинення дії договору оренди землі та внесення змін до договору оренди 

землі за заявою Залізніченка Леоніда Григоровича. 

41. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою фізичної 

особи – підприємця Чумаченко Марії Семенівни. 

42. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за заявою фізичної 

особи – підприємця Мордовцевої Ольги Миколаївни. 

43. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 23.12.2008 року № 

472 – V за заявою Онишко Галини Володимирівни. 

44. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

  
Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного 
кодексу України, Татарбунарська міська рада 

 1. Відповідно підпункту 2 пункту 7 рішення міської ради від 29.11.2019 року № 

949-VIІ «Про  міський   бюджет на 2020 рік»: 

 1.1. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1 200 964,48  

грн., джерелом покриття якого є вільний залишок коштів міського бюджету  

відповідально до додатку 1 цього рішення (додається); 

 Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 3 428 964,48 

грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до 

додатку 2 цього рішення. 

 1.2. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської ради в сумі      

3 428 964,48 грн., покриттям якого визначити: 

- 3 428 964,48 грн. як надходження коштів із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку спеціального фонду, відповідно до додатку 1 цього рішення. 

 

 2. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 року  № 

949-VIІ «Про  міський   бюджет на 2020 рік»: 

 2.1. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2020 рік» 

відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

 2.2. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 

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

 2.3. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2020 році» 

відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається). 

 

 3. У зв’язку з припиненням діяльності управління агропромислового розвитку 

Татарбунарської районної державної адміністрації надати згоду на припинення 

дії Договору оренди комунального майна від 01.08.2018 року, укладеного між 

виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради Одеської області та 

Управлінням агропромислового розвиту Татарбунарської районної державної 

адміністрації з 02.01.2020 року. 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ 

«Про міський бюджет на 2020 рік» 



 4. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста:  

- Ісайко Ользі Володимирівні на поховання чоловіка Ісайко Анатолія 

Анатолійовича в розмірі 1 000 грн. 

 

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

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

Міський голова                                                  А.П.Глущенко 

 
« __ » _______ 2020 р. 

№ ____ -VII 

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

   Додаток № 1   

   
до рішення  міської ради від___01.2020  № ____ -
VII  

      

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2020рік 

     (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 1202764,48 -2228000,00 3430764,48 3430764,48 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

1202764,48 -2228000,00 3430764,48 3430764,48 

208100 На початок періоду 1202764,48 1200964,48 1800,00 1800,00 

208200 На кінець періоду         

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

  -3428964,48 3428964,48 3428964,48 

600000 Фінансування за активними операціями 1202764,48 -2228000,00 3430764,48 3430764,48 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1202764,48 -2228000,00 3430764,48 3430764,48 

602100 На початок періоду 1202764,48 1200964,48 1800,00 1800,00 

602200 На кінець періоду         

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

  -3428964,48 3428964,48 3428964,48 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     



 

 

            
Додаток № 2 

до рішення  міської ради від 

__.01.2020  №  ___- VII     

  

              

Зміни до РОЗПОДІЛУ   

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020рік   

               (грн.)   

Код 
програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ
мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональн

ої 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменуван
ня 

головного 
розпорядни

ка, 
відповідаль

ного 
виконавця, 
бюджетної 
програми 

або напряму 
видатків 
згідно з  

ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошти 
що 

переда
ються із 
загальн
ого до 
спец 

  

Усього 
видатки 

споживання 

з них 

вид
атки 
роз
витк

у 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитку 

видатки 
спожива

ння 

з них 

  
вид
атки 
роз
витк

у 

вільн 
залиш
ок 

опл
ата 
пра
ці 

ко
му
на
ль
ні 
по
сл
уг
и 
та 
ен
ер
го
но
сії 

опл
ата 
пра
ці 

ком
уна
льні 
пос
луги 

та 
ене
рго
носі

ї 

  

  

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

6000     

Житлово-

комунальне 

господарств

о 

187000,00 187000,00 0,00 
0,0

0 
0,00 892000,00 892000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1079000,00   892000

,00 

0116013 6013 0620 

Забезпеченн

я діяльності 

водопровідн

о-

каналізаційн

ого 

господарств

а 

187000,00 187000,00       440000,00 440000,00         627000,00 0,00 

440000 



      

в т ч. КП  

"Водопостач

альник" 

187000,00 187000,00       440000,00 440000,00         627000,00   440000
,00 

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 

          452000,00 452000,00         452000,00   452000
,00 

      
в т. ч. КП 

Бесарабія 
          452000,00 452000,00         452000,00   

452000
,00 

7000     
Економічна 

діяльність 
-2415000,00 -2415000,00       2536964,48 2536964,48 0,00 0,00 0,00 0,00 121964,48 2415000 

121964
,48 

0117363 7363 0490 

Виконання 

інвестиційн

их проектів 

в рамках 

здійснення 

заходів 

щодо 

соціально-

економічног

о розвитку 

окремих 

територій 

          121964,48 121964,48         121964,48 2415000 

121964
,48 

      
в т. ч. КП 

Бесарабія 
          121964,48 121964,48         121964,48   

121964
,48 

0117461 7461 0456 

Утримання 

та розвиток 

автомобільн

их доріг та 

дорожньої 

інфраструкт

ури за 

рахунок 

коштів 

місцевого 

бюджету 

-2415000,00 -2415000,00       2415000,00 2415000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2415000 

  

      
в т. ч. КП 

Бесарабія 
-2415000,00 -2415000,00       2415000,00 2415000,00         0,00 

2415000
,00   

8000     
Інша 

діяльність 
          1800,00 0,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 1800,00 0,00 

0,00 

0118340 8340 0540 

Природоохо

ронні заходи 

за рахунок 

цільових 

          1800,00   1800,00       1800,00 0,00 

0,00 



фондів 

      

в т. ч.КП 

Водопостача

льник 

          1800,00   1800,00       1800,00   
  

      Усього -2228000,00 -2228000,00 0,00 
0,0

0 
0,00 3430764,48 3428964,48 1800,00 0,00 0,00 0,00 1202764,48 

2415000

,00 

101396

4,48 

                  

 Міський голова     А.П.Глущенко         

                  

Виконавець:   Лютикова Л.С.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Додаток № 3 

до рішення   від __.01.2020№ __ -VII    

Зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку за об"єктами  у 2020 році 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Типо

вої 

прогр

амної 

класи

фікац

ії 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

місце

вих 

бюдж

етів 

Код 

Функ

ціона

льної 

класи

фікац

ії 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

бюдж

ету 

Найменування головного 

розпорядника, 

відповідального виконавця, 

бюджетної програми  

згідно з типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Назва об’єкта відповідно  

до проектно- кошторисної 

документації  

Строк реалізації 

обьєкта (рік 

початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

обьєкта, 

грн 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку,грн 

Рівень 

будівельно

ї 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетног

о 

періоду,% 

7000     Економічна діяльність 
      3428964,48   

0117330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших об'єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

Буріння розвідувально 

експлуатаційної 

свердловини на розі вулиць 

Трудова та Космонавтів в 

м. Татарбунари, 

Татарбунарського району, 

Одеської області  (КП 

"Водопостачальник") 

    440000,00 

  

0117330/3210 7330 0443 

Будівництво1 інших об'єктів 

соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної 

власності 

Будівництво водонапірної 

башти на території 

майнового комплексу 

«Водонапірна Насосна 

Станція» за адресою: вул. 

Степова,6 м. Татарбунари 

Одеської області (КП 

"Бесарабія") 

    452000,00 

, 



0117363/3210 7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій 

Капітальний ремонт 

вуличного водогону по 

вулиці Бесарабська в м. 

Татарбунари Одеської 

області" (КП "Бесарабія") 

    121964,48 

  

0117363/3210 7363 0490 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Суворова в м. 

Татарбунари  Одеської  

області (КП "Бесарабія") 

    

1300000,00   

0117363/3210 7363 0490 

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") 

    

500000,00   

0117363/3210 7363 0490 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Київська в м. 

Татарбунари  Одеської  

області (КП "Бесарабія") 

    

299000,00   

0117363/3210 7363 0490 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Зоряна в м. 

Татарбунари  Одеської  

області (КП "Бесарабія") 

    

316000,00   

      Всього     3428964,48   

 Міський голова                                                                                                                       А.П.Глущенко 

Вик. Лютикова Л.С. 

 



 

 

3 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про   надання   дозволу   на   списання  

матеріальних активів з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 

 

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

Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження 

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

ВИРІШИЛА: 

 1. У зв’язку з моральною зношеністю, недоцільністю використання та таких, що 

непридатні, не актуальні для використання надати дозвіл на списання 

матеріальних активів з балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради відповідно відомостей про майно, що пропонується до списання, які 

додаються до цього рішення (додатки 1, 2). 

 

 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

   

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

 

 

 



 

ВІДОМОСТІ 

про бібліотечні фонди, що пропонуються до списання, 

правова та художня література 
№ 

п/п 

Найменування Рік 

випуску 

(рік 

введення в 

експлуатац

ію) 

Номер Інформація про 

проведення 

модернізації, 

модифікації, 

добудови, 

дообладнання 

Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, 

реконструкцій, 

грн. 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн 

Сума 

нарахування 

зносу грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн. 
Інвентарний Заводський 

1 ЗУ «Про службу в 

місцевому  самоврядуванні» 

2001   -  немає  немає 8,00 8,00 0,00 

2 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування» 

2003     немає  немає 8,00 8,00 0,00 

3 Земельний кодекс 2003    немає  немає 11,00 11,00 0,00 

4 Конституція України 2000    немає  немає 3,00 3,00 0,00 

5 Бюджетний кодекс 2005    немає  немає 67,00 67,00 0,00 

6 ЗУ «Про адміністративні 

правопорушення» 

2006    немає  немає 8,00 8,00 0,00 

7 Сімейний кодекс 2007    немає  немає 4,00 4,00 0,00 

8 ЗУ «Про адмін. поруш» 2007    немає  немає 8,00 8,00 0,00 

9 Цивільний кодекс 2008    немає  немає 13,00 13,00 0,00 

10 Збірник позовних заяв 2007    немає  немає 12,00 12,00 0,00 

11 Бюджетний  кодекс 2009    немає  немає 38,00 38,00 0,00 

12 Довідник посадової особи 

місцевого самоврядування 

2010    немає  немає 218,00 218,00 0,00 

13 Науково-практичний 

коментар  бюджетного 

Кодексу України  

2011    немає  немає 149,00 149,00 0,00 

14 Художня література 

Бібліотека 

2011    немає  немає 3 818,00 3 818,00 0,00 

Головний бухгалтер ________________________________________                                            _______________________________Л.С.Лютикова 

                                                                                                                                                                                        (підпис)

Додаток 1 

до рішення сесії міської ради 

від ____________2020 №_____VII 

 



 
 

Додаток 2 

до рішення сесії міської ради 

від ________2020 №___VII 

\ 
 

ВІДОМОСТІ 

про нематеріальні активи, що пропонуються до списання 

 

№ 

п/п 

Найменування Рік випуску (рік 

введення в 

експлуатацію) 

Номер Інформація про 

проведення 

модернізації, 

модифікації, 

добудови, 

дообладнання 

Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, 

реконструкцій, 

грн. 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн 

Сума 

нарахування 

зносу грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн. 
Інвентарний Заводський 

1 

1С:Підприємство 8. 

Комплексний облік для 

бюджетних установ 

України  

2013   -  немає  немає 6 720,00   

2 

1С:Підприємство 8. 

Клієнтська ліцензія на 1 

робоче місце(USB) 

2013     немає  немає 2 880,00   

 
 

 

Головний бухгалтер ________________________________________                                            _______________________________Л.С.Лютикова 

                                                                                                                                                                                        (підпис) 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про програму соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Татарбунари на 2020рік. 

 
 

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в   

Україні», Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку міста Татарбунари за 2019 рік (додаток 1).   

 

2. Прийняти Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

міста Татарбунари на 2020 рік (додаток 2).  

  

3. Контроль за виконанням цього рішення   покласти на  заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 
 

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

 

Проект рішення підготовлено виконавчим 

комітетом (апаратом) міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА 

соціально-економічного розвитку міста Татарбунари 

на 2020 рік 

Паспорт 

 місцевої цільової програми Програма соціально-економічного розвитку 

міста Татарбунари на 2020 рік  
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

2. Розробник програми:  виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської 

міської ради 

3. Термін реалізації програми: 2020 рік  

4. Етапи фінансування програми: щомісячно.  

5. Очікувані результати виконання програми:  

- збереження трудового та економічного потенціалу м. Татарбунари; 

 - створення сприятливого середовища для залучення інвестицій; 

 - забезпечення надходження до бюджету;  

- забезпечення фінансування комунальних установ міста;  

- розвиток комунального господарства та покращення якості комунальних 

послуг;  

- забезпечення добробуту територіальної громади, соціальних гарантій і 

соціального захисту та збереження робочих місць.  

6. Термін проведення звітності: по закінченню терміну дії.  

 

Вступ 

 

Проект Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 

2020 рік (далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціально-

економічної ситуації міста та поданих пропозицій у відповідності до Закону 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2003 року №621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету», та інших нормативно – правових актів. 

Програма передбачає забезпечення узгоджених спільних дій, запровадження 

чіткого механізму взаємодії між владою та усіма суб’єктами господарювання, 

спрямованих на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та 

запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення 

прогнозних показників передбачається здійснювати через економічні важелі 

державного регулювання та шляхом виконання регіональних цільових 

програм. В основу Програми покладені ключові показники розвитку міста та 

місцевих цільових програм з питань соціально-економічного розвитку міста. 

Реалізація Програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність 

та інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови 

для підвищення ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення 



 

бюджетних надходжень та доходів населення, розвитку соціальної 

інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста. 

 

1. Мета 

 

Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 2020 рік є:  

1. Збереження економічного потенціалу міської ради в умовах економічної 

кризи.  

2. Соціальний захист населення, шляхом реалізації міських програм.  

3. Запровадження політики виваженого діалогу між владою і бізнесом у 

питаннях ведення підприємницької діяльності, зниження адміністративних 

бар’єрів для його розвитку та податкової політики. 

4. Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, збереження 

інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності завдяки 

ефективному використанню наявного економічного потенціалу.  

5. Для досягнення поставлених цілей і завдань регіональна політика буде 

формуватися і реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні 

умови для збереження економічного потенціалу міста, підвищення її 

самодостатності. 

 

2. Цілі 

 
Комфорт - створення комфортних умов проживання в місті Татарбунари , 

розвиток  м.  Татарбунари  як гарного, чистого і безпечного міста для його 

громадян, гостей і наступних поколінь. 

Громадянин - всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток, 

освіту, фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання 

місцевого патріотизму. 

Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення 

інвестицій, створення робочих місць. 

Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади міста та надання їй 

якісної медичної допомоги. 

Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для 

диверсифікації, збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат. 

 

3. Основні завдання 

 

1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств 

2. Розроблення програми енергоефективності Татарбунарської міської ради    

на 2017-2020 роки;   

3. Залучення та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного 

переоснащення комунальних підприємств. 

4. Належний облік та оптимізація витрат і втрат енергетичних ресурсів.   

5. Поетапне переведення   котелень  комунальних установ на використання 

альтернативних видів палива.   



 

6. Утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів. 

7. Заміна застарілого енергозатратного  обладнання (котли, котельні 

установки тощо) з використанням енергозберігаючих технологій. 

8. Виконання заходів програми будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання вулиць і доріг комунальної власності м. Татарбунари на 2020 рік. 

9. Залучення власників незавершеного будівництва до укладання договорів та 

сплати пайових внесків у розвитку інженерно-траспортної та соціальної 

інфраструктури міста 

10. Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання в 

м.Татарбунари.  

11. Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж. 

12. Покращення благоустрою територій міста. 

13. Будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення. 

14. Створення об’єднань співвласників   багатоквартирних   будинків. 

15. Залучення   державних   коштів до будівництва каналізаційних   мереж. 

16. Визначення   альтернативних   шляхів   забезпечення   водою  міста. 

17. Проведення  робіт  по  встановлення   меж  населених пунктів 

18. Підготовка   інвестиційних    проектів   та   їх   просування. 

19. Розбудова та розширення об’єктів надання туристичних послуг. 

20. Збільшення потужностей дошкільних навчальних закладів шляхом їх 

реконструкції. 

21. Сприяння розвитку молодіжних громадських організацій та об’єднань. 

 

4. Очікувальний результат 

 

1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств. 

2. Покращення якості надання послуг населенню.   

3. Економія енергоресурсів та бюджетних коштів. 

4. Збільшення обсягів будівельних робіт та введення в експлуатацію 

індивідуальних житлових будинків. 

5. Поліпшення послуг водопостачання населення та водовідведення в 

м.Татарбунари. 

6. Розширення   площ   зелених насаджень .  

7. Виконання показників дохідної частини місцевого бюджету на 2020 рік. 

8. Залучення капітальних інвестицій. 

9. Стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Заходи, обсяги та джерела фінансування програми. 

 

№ 

з/п 

Код 

ТПКВ 

КМБ 

Код 

тимчасо

вої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцеви

х 

бюджеті

в 

Найменування об’єкту, вид робіт 

(будівництво, капітальний ремонт, 

реконструкція, реставрація, тощо) 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

грн. 

Наявність 

проектно-

кошторисної 

документації

, її 

необхідність 

Джерело фінансування 

(обласний, районний, 

міський, сільський 

бюджет розвитку; 

спонсорські кошти, 

тощо) 

Виконавець 

 0100 Державне управління 

 0150 Організаційне,  інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення  діяльності  обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської  рад 

1.  3132 Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі по вул.. Л. 

Українки,18  м. Татарбунари, 

Одеської області 

170000,00  Міський  бюджет 

 

Виконавчий комітет 

(апарат) 

Татарбунарської 

міської ради 

 6000 Житлово -комунальне господарство 

   

 6030 Забезпечення   діяльності   водопровідно-каналізаційного  господарства 

2.  3110 Придбання  машини  для прочистки  

каналізації  КП "Водопостачальник"  

135000,00  Міський бюджет 

(фонд розвитку) 

КП 

«Водопостачальник» 

3.  3110 Придбання   автомашини  водовозки  для  

КП "Водопостачальник" 

150000,00   Обласний  бюджет 

 

КП 

«Водопостачальник» 

4.  3110 Придбання   автомобіля  асенізатора для  

для   КП «Водопостачальник» 

1500000,00  Обласний  бюджет КП 

«Водопостачальник» 

5.  3210 Буріння свердловини м.Татрбунари, 450000,00  Державний бюджет КП 



 

вул.Трудова,7 «Водопостачальник» 

6.  3210 Монтаж башти «Рожновского», 

вул.Степова 

450000,00  Міський  бюджет КП 

«Водопостачальник 

7.  3210  Капітальний ремонт  КНС -1 700 000,00  Обласний  бюджет КП 

«Водопостачальник» 

8.  3210 Капітальний ремонт  КНС -2 1450000,00  Обласний  бюджет КП 

«Водопостачальник» 

9.  3210 Капітальний ремонт  КНС -3 1450000,00  Обласний  бюджет КП 

«Водопостачальник» 

10.  3132 Капітальний ремонт водогону, вул. 

Бесарабська 

1500000,00  Державний бюджет КП «Бесарабія» 

11.  3132 Придбання насосів 80000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальник 

12.  3210 Поточний ремонт водопровідних мереж 

міста Татрбунари 

500000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальник» 

13.  3210 Прочистка каналізаційних мереж 

м.Татарбунари 

150000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальник» 

14.  3210 Облаштування огорожі на міському 

сміттєзвалищі 

80 000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальник» 

15.  3210 Капітальний ремонт каналізаційної 

мережі м.Татарбунари, вул.Пушкіна 

100 000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальник» 

16.   Субвенція   КП «Водопостачальник » на 

- електроенергію 

- капітальний ремонт насосів 

- виготовлення сміттєвих баків 

- встановлення башт рожновського 

- придбання кожуха та АВР генератора 

- матеріали, запчастини , оплата послуг 

- буріння свердловин в м.Татарбунари  

тощо 

1530906,00 

 

 

 

 Міський бюджет 

 

 

КП 

«Водопостачальник» 

 6030 Організація   благоустрою   населених пунктів 



 

17. 

 

 3210 Облаштування огорожі на новому 

кладовищі за адресою: 

Одеська область, м. Татарбунари, 

вул.Князєва  

100 000,00  Міський бюджет 

 

 

 

УМКВ 

18.  3210 Субвенція УМКВ на: 

- поточний ремонт  тротуарів в м. 

Татарбунари 

- встановлення автобусної зупинки по 

вул 

- поточний ремонт вуличного 

освітлення міста 

- благоустрій парків міста: 

Молодіжного, Татарбунарського 

повстання, Памяті, В.З.Тура та інших 

600 000,00  Міський бюджет 

 

УМКВ 

19.  3210 Проведення вуличного освітлення по 

вул..Степова 

500 000,00  Обласний бюджет 

 

 

УМКВ 

 6060 Утримання  об’єктів   соціальної сфери підприємств, що передаються  до комунальної   власності  

20.    Профілювання доріг   вулиць    міста   100 000,00  Міський бюджет 

 

КП  «Бесарабія» 

21.   Виготовлення  документів  на  міське 

сміттєзвалище 

   70 000,00  Міський бюджет 

 

КП 

«Водопостачальник» 

  7330 Будівництво  об’єктів  соціальної  та   виробничої   інфраструктури  комунальної власності 

22.  3210 Організація  дорожнього  руху  з 

будівництвом   світлофорного об’єкту 

на перехресті   вулиць В. Тура та  

Горького м. Татарбунари Одеської 

області 

     867700,00  Обласний бюджет КП «Бесарабія» 

        

 7461 Утримання та розвиток   автомобільних доріг  та   дорожньої інфраструктури за рахунок коштів  місцевого бюджету 

23.  2240 Поточний ремонт  дорожнього  

покриття   вулиць  міста Татарбунари 

2 890 000,00  Міський бюджет 

 

КП «Бесарабія»  



 

24.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці 

Суворова  в м. Татарбунари  Одеської 

області 

1 300 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія»  

25.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці  

Кооперативна  в м. Татарбунари  

Одеської області 

200 000,00  Міський бюджет 

 

КП «Бесарабія»  

26.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці   

Чорноморська  в м. Татарбунари  

Одеської області 

500 000,00  Міський бюджет 

 

КП «Бесарабія» 

27.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці   

Київська  в м. Татарбунари  Одеської 

області 

290 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

28.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці    

Садова  в м. Татарбунари  Одеської 

області 

460 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

29.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці     

Шкільна  в м. Татарбунари  Одеської 

області 

245 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

30.  3210 Капітальний ремонт   по вулиці  

Зоряна  в м. Татарбунари  Одеської 

області 

1 000 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

31.  3210 Встановлення лежачих поліцейських в 

м.Татарбунари по вул.Центральній, 

Князєва, Соборна 

100 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

32.  3210 Встановлення дитячих гральних 

майданчиків по вул.:Суворова, 

Новоселів, Папаніна, Кутузова 

150 000,00  Міський бюджет КП «Бесарабія» 

   7650 Проведення   експертної  грошової  оцінки   земельної   ділянки   чи права  на  неї 

33.   2281 Проведення  експертної  грошової 

оцінки   земельної ділянки  чи права 

на неї  

5 000,00  Міський бюджет Виконавчий комітет 

(апарат) 

Татарбунарської 

міської ради 



 

        

 8200 Громадський порядок та безпека 

 8230 Інші заходи   громадського порядку  та безпеки 

34.  3110 Придбання   відеокамер 100 000,00  Міський бюджет 

 

Виконавчий комітет 

(апарат) 

Татарбунарської 

міської ради 

 9700 Субвенції  з місцевого  бюджету іншим  місцевим бюджетам на здійснення   програм та заходів  за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів 

 9770 Інші субвенції 

35.  2620 Субвенція  районному  бюджету для   

Татарбунарської  НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія» на харчування  

пільгових категорій  дітей  1-4 

класів: дітей з багатодітних сімей, 

дітей напівсиріт, дітей-інвалідів,   

дітей з родин учасників АТО, дітей з 

родин  внутрішньо переміщених осіб 

та дітей, які потерпіли від  наслідків 

Чорнобильської  катастрофи 

260000.00  Міський бюджет 

 

Татарбунарська 

районна рада 

36.  2620 Субвенція   районному бюджету для 

Татарбунарської загальноосвітньої 

школи № 1  ім. В.З. Тура  на 

харчування  пільгових категорій  

дітей  1-4 класів: дітей з 

багатодітних сімей, дітей напівсиріт, 

дітей-інвалідів,   дітей з родин 

учасників АТО, дітей з родин  

внутрішньо переміщених осіб та 

дітей, які потерпіли від  наслідків 

Чорнобильської  катастрофи 

130000,00  Міський бюджет 

 

Татарбунарська 

районна рада 

     



 

5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про надання згоди на прийняття 

в комунальну власність Татарбунарської міської ради  

нежитлової будівлі та споруд, що розташовані 

за адресою м. Татарбунари  

вул. Барінова, 14 
 

      Відповідно до  пункту 51 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист управління обласної 

ради з майнових відносин Одеської обласної ради,  Татарбунарська міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на прийняття в комунальну власність Татарбунарської 

міської ради нежитлову будівлю та споруди, що розташовані за адресою м. 

Татарбунари, вул. Барінова, 14, та складаються з адмінбудівлі, кочегарки, 

гаража, загальною площею 734,6 м. кв. без зміни цільового призначення. 

 

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

питань законності, правопорядку, депутатської етики та вирішення питання 

об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.   

 
 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

        Проект рішення підготовлено  головним спеціалістом-юристом 

        виконавчого  комітету  Татарбунарської  міської ради 
 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                                                          



 

6 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування, за клопотанням 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ 

«ПІОНЕР»-Т 

 

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 

ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ 

«ПІОНЕР»-Т,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОПОВЕРХОВОГО БУДИНКУ «ПІОНЕР»-Т для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку  та  задоволення житлових, 

соціальних і побутових потреб власників (співвласників) та наймачів 

(орендарів) квартир та нежитлових приміщень, розташованих у 

багатоквартирному будинку та прибудинковій території), за адресою: 

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

будинок 7, з площею земельної ділянки 0,3490 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0364. 

 

2.  Зобов`язати Катанова І.В. - начальника відділу земельних відносин 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, здійснити 

державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Чернеги Христини Юріївни 

 

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 Чернеги Христини Юріївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чернегі Христині Юріївні для будівництва і обслуговування 

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

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

Робоча, будинок 5-в, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0298. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чернегі Христині Юріївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 5-в, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0298. 

 

3.   Зобов`язати гр. Чернегу Христину Юріївну: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Мукієнко Аліни Анатоліївни 

 

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 Мукієнко Аліни Анатоліївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мукієнко Аліні Анатоліївні для будівництва і обслуговування 

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

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

50 років Перемоги, будинок 52, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1778. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мукієнко Аліні Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 50 років 

Перемоги, будинок 52, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1778. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мукієнко Аліну Анатоліївну: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Селівестру Романа Олександровича 

 

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 Селівестру Романа Олександровича,  Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Селівестру Роману Олександровичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 31, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0302. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Селівестру Роману Олександровичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Тіниста, будинок 31, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0302. 

 

3.   Зобов`язати гр.Селівестру Романа Олександровича: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Кулика Сергія Андрійовича 

 

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 Кулика Сергія Андрійовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кулику Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Відрадна, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1779. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кулику Сергію Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 6, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1779. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кулика Сергія 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі 

у власність за клопотанням Котович Раїси 

Федорівни 

 
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 

Котович Раїси Федорівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Котович Раїсі Федорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 6, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1297. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Котович Раїсі Федорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 6, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1297. 

 

3.   Зобов`язати гр.Котович Раїсу Федорівну: 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для надання в оренду за 

клопотанням Маркової Майі Павлівни 

 

Керуючись статтями 12, 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 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-

а, з площею земельної ділянки 0,0780га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0355. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 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-

а, з площею земельної ділянки 0,0780га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0355. 

 

3.   Зобов`язати гр.Маркову Майю Павлівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі 

у власність за клопотанням Демченка Павла 

Романовича 

 
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 

Демченка Павла Романовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Демченку Павлу Романовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Микити Лісового, будинок 11, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1305. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Демченку Павлу Романовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Лісового, будинок 11, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1305. 

 

3.   Зобов`язати гр. Демченка Павла Романовича: 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

в м. Татарбунари для надання в оренду за 

клопотанням Кирган Людмили Вікторівни 

 

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 Кирган 

Людмили Вікторівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 

будинок 64, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1864. 

 

2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на один рік гр. Кирган 

Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 

будинок 64, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1864. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кирган Людмили Вікторівни: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі 

у власність за клопотанням Михайлова Сергія 

Костянтиновича 

 
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 

Михайлова Сергія Костянтиновича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Михайлову Сергію Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Тимошенко, будинок 24, з площею земельної ділянки 0,0636 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1780. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Михайлову Сергію Костянтиновичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Тимошенко, будинок 24, з площею земельної ділянки 0,0636 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1780. 

 

3.   Зобов`язати Михайлова Сергія Костянтиновича: 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари, що перебуває 

у постійному користуванні, за клопотанням 

Татарбунарської районної філії Одеського 

обласного центру зайнятості 

 

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 технічну документацію  та клопотання та 

Татарбунарської районної філії Одеського обласного центру зайнятості,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Одеському обласному центру зайнятості, з цільовим призначенням землі 

державної власності: В.03.06,  для будівництва та обслуговування будівель 

екстериторіальних організацій та органів, з площею земельної ділянки 0,022 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0363, за адресою: Одеська 

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

Земельна ділянка знаходиться у постійному користуванні Одеського 

обласного центру зайнятості 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.  

 

2. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

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

цього рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 

Одеської області.  

 



 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі 

у власність за клопотанням Горян Ольги 

Анатоліївни 

 
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 

Горян Ольги Анатоліївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Горян Ользі Анатоліївни для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 13, з площею земельної ділянки 0,0933 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0293. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Горян Ользі Анатоліївни для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 13, з площею земельної ділянки 0,0933 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0293. 

 

3.   Зобов`язати Горян Ольгу Анатоліївну: 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі 

у власність за клопотанням Данільченка Юрія 

Васильовича 

 
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 

Данільченка Юрія Васильовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Данільченку Юрію Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Миру, будинок 78, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0305. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Данільченку Юрію Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Миру, будинок 78, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0305. 

 

3.   Зобов`язати Данільченка Юрія Васильовича : 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі 

у власність за клопотанням Шевченко Олени 

Григорівни 

 
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 

Шевченко Олени Григорівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Шевченко Олені Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 2, з площею земельної ділянки 0,0415 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0360. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Шевченко Олені Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 2, з площею земельної ділянки 0,0415 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0360. 

 

3.   Зобов`язати гр. Шевченко Олену Григорівну: 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Татарбунари для передачі 

у власність за клопотанням Ігнатенка 

Володимира Григоровича 

 
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 Ігнатенка 

Володимира Григоровича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру  Григоровичу  для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 33, з площею земельної ділянки 0,0713 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1306. 

 

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

Володимиру  Григоровичу  для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 33, з площею земельної ділянки 0,0713 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1306. 

 

3.   Зобов`язати гр. Ігнатенка Володимира  Григоровича: 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Коцофан Ольги Федорівни 

 
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 Коцофан Ольги Федорівни,  

Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Коцофан Ользі Федорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 37, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1222. 

2.   Зобов`язати Коцофан Ольгу Федорівну: 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Ганського Віталія Валерійовича 

 

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 Ганського Віталія 

Валерійовича,  Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ганському Віталію Валерійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Кооперативна, будинок 109, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1140. 

2.   Зобов`язати гр.Ганського Віталія Валерійовича: 

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        Глущенко А.П. 
      

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки  з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0180 для надання в 

оренду в м. Татарбунари, за клопотанням 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«ВК-ІНВЕСТ 2005» 

 

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 56 Закону України 

«Про землеустрій», розглянувши клопотання та документацію товариства з 

обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005»,  Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

        1. Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-

ІНВЕСТ 2005» на розробку технічної документації щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки з цільовим призначенням для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та розподілу газу), з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0180, площею 2,0618 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Папаніна, буд.101.   

 

2.   Рекомендувати  товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-

ІНВЕСТ 2005»надати технічну документацію сесії міської ради на 

затвердження.   

 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Семіненко Руслана Андрійовича 

 
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 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», розглянувши клопотання та надані 

документи Семіненко Руслана Андрійовича, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Семіненко Руслана Андрійовича із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Колісніченка, 24.  

2.  Зобов’язати  гр. Семіненко Руслана Андрійовича надати 

розроблений у відповідності до містобудівної документації проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Семененко Андрій 

Володимирович 

 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 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», розглянувши клопотання та надані 

документи Семененко Андрія Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Семененко Андрію Володимировичу із 

земель комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: 

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

Колісніченка, 26.  

 

2.  Зобов’язати  гр. Семененко Андрія Володимировича надати 

розроблений у відповідності до містобудівної документації проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Максимчука Івана Івановича 

 
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 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», розглянувши клопотання та надані 

документи Максимчука Івана Івановича, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Максимчуку Івану Івановичу із земель 

комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,08 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Черненка 

Григорія . 

2.  Зобов’язати  гр. Максимчука Івана Івановича надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

27 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дію договору оренди 

землі за заявою Бутвінського Миколи 

Михайловича 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141  Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі»,  

розглянувши  заяву Бутвінського Миколи Михайловича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію  договору оренди землі від 22.10.2000 р., який 

зареєстрований у Татарбунарській міській раді, про що вчинено запис за № 

156 від 22.10.2000 року на земельну ділянку загальною площею 0,0093 га, 

розташовану за адресою: м. Татарбунари, на розі вул. Лесі Українки, для 

експлуатації та обслуговування капітальної споруди (магазину), яка 

належала ФОП Бутвінській Лідії Іллівні на праві власності згідно рішення 

суду від 18.08.2009 про визнання права власності, у зв’язку з її смертю. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 



 

28 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Припинити дію договору оренди землі від 20.01.2005 року № б/н (запис 

про державну реєстрацію від 13.05.2005 року №040553500010 у частині 

попереднього орендаря ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»,  на земельну ділянку, для 

експлуатації та обслуговування банку, із земельною ділянкою площею 0, 

1279  га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Центральна,45, у 

зв’язку з набуттям права власності на майновий комплекс іншою особою. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 



 

29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Павликівської Марії 

Ярославівни 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Павликівської Марії Ярославівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 06.09.2019 року №230 (запис 

про державну реєстрацію від 30.09.2019 року №33549320) у частині 

попереднього орендаря гр. Павликівської Марії Ярославівни,  на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0351, для будівництва 

індивідуальних гаражів площею 0,0024 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Верхня, 2-б, гараж №5, у зв’язку з набуттям права 

власності на гараж 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 



 

30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

за заявою Чмиги Марії Іванівни 

 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Чмиги Марії Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 17.10.2019 року №233 

(запис про державну реєстрацію від 17.10.2019 року № 33863312) у частині 

попереднього орендаря гр. Чмиги Марії Іванівни,  на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:1213, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

м.Татарбунари, вул. Клюшнікова, 31, за згодою сторін. 

 

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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 



 

31 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі 

за заявою Крайнюк Валентини Радіонівни 

та Крайнюка Олександра Аркадійовича 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Крайнюк Валентини Радіонівни та Крайнюка 

Олександра Аркадійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року дію договору оренди землі від 

20.03.2010 року № 112 Крайнюк Валентині Радіонівні та Крайнюку 

Олександру Аркадійовичу на земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі,  площею 0,0108 га, за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Горького, 22, приміщення № 1. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

32 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі 

за заявою фізичної особи – підприємця 

Бєлоконенка Сергія Валентиновича 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 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 Бєлоконенка Сергія 

Валентиновича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року дію договору оренди землі від 

28.04.2013 року № 183 фізичній особі – підприємцю Бєлоконенку Сергію 

Валентиновичу на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі,  площею 0,0024 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Василя Тура, 15, приміщення № 8-Б. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

33 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі 

за заявою фізичної особи – підприємця 

Алєксєєнка Юрія Володимировича 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 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 Алєксєєнка Юрія 

Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року дію договору оренди землі від 

06.05.2014 року № 193 фізичній особі – підприємцю Алєксєєнку Юрію 

Володимировичу на земельну ділянку для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі,  площею 0,1064 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Степова, 4-б. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

34 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі 

за заявою АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ «ПРИВАТБАНК» 

 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ «ПРИВАТБАНК», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року дію договору оренди землі від 17.08.2005 

року № б/н АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 

«ПРИВАТБАНК», на земельну ділянку для розміщення банківського 

модулю,  площею 0,0015 га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул. Василя Тура, 15-д. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 



 

35 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про надання в оренду земельної ділянки 

за заявою Яременко Тамари Анатоліївни 

 
 

Керуючись статтею 12, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Законом України «Про оренду землі», розглянувши  заяву 

Яременко Тамари Анатоліївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати в оренду строком на 5(п’ять) років гр. Яременко Тамарі 

Анатоліївні на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0047, з цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, з площею 0,0184 га, за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Князєва, 33, у зв’язку з набуттям права 

власності на будівлю, яка розташована на земельній ділянці. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію 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        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 



 

36 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін у рішення 

Татарбунарської міської ради: 

- від 02.11.2009 року № 625 – VІІ (за 

адресою м.Татарбунари, вул.Затишна,59) 

за заявою Сімонової Любові 

Володимирівни; 

- від 02.11.2009 року № 625 – VІІ (за 

адресою м.Татарбунари, вул.Князєва,59) 

за заявою Сімонової Любові 

Володимирівни 

 
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

розглянувши  заяви Сімонової Любові Володимирівни, Татарбунарська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 02.11.2009 

року № 625 – V, а саме: 

- у пункті 1 , у частині що стосується Сімонової Любові Володимирівни 

(за адресою: м.Татарбунари, вул.Затишна,59), замість слів: «проектно-

технічної документації щодо передачі земельних ділянок у власність», 

зазначити слова: «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність»; 

- у пункті 1 , у частині що стосується Сімонової Любові Володимирівни 

(за адресою: м.Татарбунари, вул.Князєва,59), замість слів: «проектно-

технічної документації щодо передачі земельних ділянок у власність», 

зазначити слова: «проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність». 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 



 

37 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін у рішення 

Татарбунарської міської ради від 

29.11.2019 року № 976 – VІІ за заявою 

Базана Івана Дем’яновича 

 
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

розглянувши  заяву Базана Івана Дем’яновича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 29.11.2019 року 

№ 976 – VІІ, у частині що стосується Базана Івана Дем’яновича, а саме: 

- у пункті 3 замість слів та цифр: «м.Татарбунари, вул.Тіниста,31», 

зазначити слова: «м.Татарбунари, вул.Польова». 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін у рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 

21.05.1998 року № 122 за заявою 

Бондаренко Валерії Логвинівни 

 
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

розглянувши  заяву Бондаренко Валерії Логвинівни, Татарбунарська міська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни  у рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 21.05.1998 року № 122, у частині що стосується громадянки 

Бондаренко Валерії Логвинівни, а саме: 

- у пункті 43 замість слів на російській: «Бондаренко Валерий 

Логвинович», зазначити слова на російській: «Бондаренко Валерия 

Логвиновна». 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 



 

39 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін у рішення 

Татарбунарської міської ради від 15.02.2019 

року № 814 – VІІ та про поновлення дії 

договору оренди землі за заявою 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«РАЙСІЛЬКОМУНГОСП»  

 
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

розглянувши  заяву товариства з обмеженою відповідальністю 

«РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» особі директора Економа В.Д., Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни (уточнити) у рішенні Татарбунарської міської ради від 

15.02.2019 року № 814 – VІІ у частині, що стосується товариства з 

обмеженою відповідальністю «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП», а саме: 

- у пункті 7 замість слів та цифр: «з 01 листопада по 31 березня», 

зазначити слова та цифри: «з 01 січня 2019 року по 31 березня 2019 року та з 

01 листопада 2019 року по 31 грудня 2019року». 

 

2. Поновити до 31.12.2020 року дію договору оренди землі від 

17.11.2014 року № 198 товариству з обмеженою відповідальністю 

«РАЙСІЛЬКОМУНГОСП», на земельну ділянку для розміщення 

промислових, додаткових будівель та споруд комплексу по виробництву 

залізобетонних конструкцій, з площею 0,1500 га (під будівлями та 

спорудами), за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 

Татарбунарського повстання, 2 та встановити ставку оренди в розмірі 3% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 01 січня 2020 року по 31 

березня 2020 року та з 01 листопада 2020 року по 31 грудня 2020 року», в 

інший період 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 



 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

40 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі 

у частині попереднього орендаря за заявою 

Залізніченка Леоніда Григоровича 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Залізніченка Леоніда Григоровича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 11.09.2015 року №113 

(запис про державну реєстрацію від 21.10.2015 року № 11800886) у частині 

попереднього орендаря гр. Залізніченка Леоніда Григоровича,  на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0131, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, з площею 0,0058 га, за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня,7-а, у зв’язку з добровільною 

відмовою. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди зі змінами до договору оренди землі від 11.09.2015 року №113 (запис 

про державну реєстрацію від 21.10.2015 року № 11800886). 

   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 



 

41 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі 

за заявою фізичної особи – підприємця 

Чумаченко Марії Семенівни 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 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 Чумаченко Марії Семенівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року дію договору оренди землі від 30.01.2012 

року № 164 фізичній особі – підприємцю Чумаченко Марії Семенівні на 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  

площею 0,0300 га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 

Центральна, 38-а. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

42 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі 

за заявою фізичної особи – підприємця 

Мордовцевої Ольги Миколаївни 
 

Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 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 Мордовцевої Ольги 

Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року дію договору оренди землі від 24.10.2011 

року № 155 фізичній особі – підприємцю Мордовцевій Ользі Миколаївні на 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  

площею 0,0124 га, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 23 

Серпня, 17. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

43 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін в рішення 

Татарбунарської міської ради від 

23.12.2008 року № 472 – V за заявою 

Онишко Галини Володимирівни 

 
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

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

розглянувши  заяви Онишко Галини Володимирівни, Татарбунарська міська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 23.12.2008 

року № 472 – V, у частині, що стосується Онишко Галини Володимирівни, а 

саме: 

- у пунктах 1, 2, замість слів: «проектно-технічної документації щодо 

передачі земельних ділянок у власність», зазначити слова: «проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 

 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 
         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

44 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок перша сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 


