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МАТЕРІАЛИ 

42 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 10.04.2020 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  07.04.2020 о 14.00)  

 
 

 

 



 

Порядок денний  сорок другої сесії сьомого скликання 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за 2019 рік 

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    оприбуткування     на    баланс  виконавчого  комітету Татарбунарської  

міської   ради матеріальних     цінностей     наданих безоплатно    для    створення    

міського центру надання адміністративних послуг. 

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

КЗ ТМР «СК Татарбунари»   матеріальних    цінностей. 

5. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс 

КП «Бесарабія»   матеріальних    цінностей. 

6. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс 

КП «Водопостачальник»   матеріальних    цінностей. 

7. Про  передачу з   балансу   виконавчого комітету   міської   ради   на    баланс 

управління    майном      комунальної власності та забезпечення благоустрою 

міста    матеріальних    цінностей. 

         8. Про  зняття з балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської ради 

нежитлової будівлі (бувша водокачка)розташованої за адресою м. Татарбунари 

вул. 23 серпня 1,Б (споруда Каптаж) 

9. Про встановлення надбавки за вислугу років  міському голові Глущенку А.П. 

10. Про внесення доповнень до Правил благоустрою, санітарного утримання 

території, забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари, затвердженні  

рішенням Татарбунарської міської ради від 17.07.2014 року № 869-VI «Про 

затвердження Правил благоустрою,санітарного утримання території, 

забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари» 

11. Про затвердження статуту в новій редакції комунального підприємства 

«БЕСАРАБІЯ» Татарбуської міської ради. 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.03.2017 року № 331-VII 

«Про передачу в оренду комунального майна нежитлової будівлі розташованої в 

м. Татарбунари вул. Робоча, 18-а». 

13. Про затвердження плану роботи з підготовки проектів регуляторних актів на 

2020 рік та плану-графіку   здійснення відстеження результативності  діючих 

регуляторних актів Татарбунарською міською радою на 2020 рік.  

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Донкоглової Наталі Василівни 

15.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду за клопотанням фізичної особи – підприємця Демірова Вадима 

Григоровича 

16.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну спільну сумісну власність за клопотанням Олійника 

Віталія Валерійовича, Олійник Тетяни Анатоліївни, Храполович Алли Валеріївни 

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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



для передачі у приватну власність за клопотанням Ігнатенка Володимира 

Григоровича 

18.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Алєксєєнко Надії Василівни 

 19.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 Бурлаченко Вікторії Вікторівни, Буряк 

Любові Петрівни, Кухарчука Петра Вікторовича, Цвєткової Олени Георгіївни. 

20.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Дуденка Володимира 

Дмитровича  

21.   Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Пєліної Галини Сергіївни 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Цехмейстер Світлани Петрівни 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Виходця Олександра 

Вікторовича 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Стас Юрія Миколайовича. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Мукієнко Раїси 

Володимирівни. 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Градинара Олександра 

Григоровича. 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Колотенка Олега Григоровича. 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Кабакової Надії Валеріївни. 

29. 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 Фогель Галини Василівни. 

30. 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 Коротченкової Ірини Володимирівни, 

Холостенко Олени Степанівни, Клименко Валентини Степанівни 



31. 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 Священко Юлії Володимирівні. 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Веліксара Степана 

Васильовича та Веліксар Ольги Дмитрівни. 

33. 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 Лаю Лідії Дмитрівни, Поставітенко 

Валентини Дмитрівни 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для передачі у приватну власність за клопотанням Поставітенка Івана 

Васильовича  

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок для надання в оренду за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005». 

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

клопотанням Гробована Юрія Миколайовича 

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

клопотанням Думініки Яни Василівни 

38. Про поновлення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1177 за клопотанням Карайвана Віталія Сергійовича. 

39. Про надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0112 за клопотанням Абдули Варвари Савеліївни. 

40. Про надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0106 за клопотанням Височан Олени Олегівни. 

41. Про надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0346 за клопотанням Заграничної Ганни Федорівни. 

42. Про припинення дії договору оренди землі з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1291 за клопотанням Карпухіної Надії Михайлівни. 

43. Про припинення дії договорів оренди землі на земельні ділянки з 

кадастровими номерами 5125010100:02:003:0014 та 5125010100:02:003:0015 за 

клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 

44. Про припинення дії договору оренди землі на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0334 за клопотанням Татарбунарського сільського 

споживчого товариства. 

45. Про надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0334 за клопотанням Прокопчука Петра Васильовича. 

46. Про поновлення дії договорів оренди землі за клопотанням фізичних осіб – 

підприємців Апонюк Ельгізи Аннасівни та Апонюка Василя Анатолійовича 

47. Про поновлення дії договору оренди землі за клопотанням фізичних осіб – 

підприємців Бричака Сергія Георгійовича та Колесника Сергія Івановича. 

48. Про поновлення дії договору оренди землі за клопотанням Татарбунарського 

сільського споживчого товариства. 

49. Про поновлення дії договору оренди землі за клопотанням ТОВ «Роксолана». 



50. Про вилучення з користування земельної ділянки за клопотанням Кіцмена 

Володимира Семеновича. 

51. Про надання в оренду земельної ділянки 5125010100:02:003:0014 за 

клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 

52. Про надання в оренду земельної ділянки 5125010100:02:003:0015 за 

клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 

53. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2006 

року №79-V за клопотанням Пєркової Людмили Володимирівни 

54.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Левченка Олександра Сергійовича. 

55.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Нагнібєда Євгена Віталійовича 

56.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Куриленко Олени Валентинівни 

57.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власніть за клопотанням Кулаксиз Ніни Дем’янівни 

58.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 

59. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 питання порядку денного 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за 2019 рік 

 

Заслухавши інформацію головного бухгалтера Лютикової Л.С. «Про 

підсумки виконання міського бюджету за 2019 рік», відповідно пункту 23 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Бюджетного кодексу України, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової 

Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за  2019 рік» взяти до відома. 

 

2. Затвердити виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах всього в сумі 

21 784 350 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 21 220 565 грн. та 

доходам спеціального фонду 563 785 грн. (додаток 1). 

3.   Затвердити виконання міського бюджету за 2019 рік по видаткам всього у 

сумі 29 132 287 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду – 19 319 363 

грн. та по видаткам спеціального фонду – 9 812 924 грн.  (додаток 2). 

4.  Затвердити звіт про споживання електроенергії бюджетними установами 

міського бюджету на суму 683 791 грн., звіт про споживання твердого палива 

бюджетними установами міського бюджету на суму 76 314 грн., звіт про 

споживання води бюджетними установами міського бюджету на суму 4 162 грн., 

звіт про споживання природного газу на суму 24 921грн. (додаток 3). 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради



        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

        від  ""    2020 року 

№    - VII         

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 2019 рік за класифікацією доходів 

        грн   

  Показники 

 Затверджено 

план з 

урахуванням 

змін 

у тому числі 
Вико

нано 
у тому числі 

Вик

она

ння 

до 

пла

ну 

., % 

у тому числі 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 
 

Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 
 

Загаль

ний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 20 141 205,00 20 089 205,00 52 000,00 
20 205 

157,47 

20 158 

241,96 
46 915,51 100,32 100,34 90,22 

11000000 

Податки на доходи, 

податок на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

5 426,00 5 426,00   11 056,00 11 056,00   203,76 203,76   

11020200 

Податок на прибуток 

підприємств 

комун.власності 
5 426,00 5 426,00   11 056,00 11 056,00   203,76 203,76   

13030000 
Рентна плата за 

користування надрами 
1 970,00 1 970,00   1 974,92 1 974,92   100,25 100,25   

13030100 

Рентна плата за 

користування надрами 

для видобування 

корисних копалин 

загальнодержавного 

1 970,00 1 970,00   1 974,92 1 974,92   100,25 100,25   



значення 

14000000 
Внутрішні  податки на 

товари  та послуги  
5 001 745,00 5 001 745,00   4 965 131,69 4 965 131,69   99,27 99,27   

14040000 

Акцизний податок  з 

реалізації субєктами 

господар.роздріб.торгівлі  

підакцизних товарів  

779 250,00 779 250,00   780 578,19 780 578,19   100,17 100,17   

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

835 000,00 835 000,00   822 781,93 822 781,93   98,54 98,54   

14030000 

Акцизний податок з 

ввезених в Україну 

підакцизних товарів 

(продукції) 

3 387 495,00 3 387 495,00   3 361 771,57 3 361 771,57   99,24 99,24   

18000000 Місцеві податки і збори 15 080 064,00 15 080 064,00   
15 180 

079,35 

15 180 

079,35 
  100,66 100,66   

18010000 Податок на майно 4 828 460,00 4 828 460,00   4 820 848,16 4 820 848,16   99,84 99,84   

18010100 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

800,00 800,00   75,15 75,15   9,39 9,39   

18010200 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

житлової нерухомості 

10 860,00 10 860,00   10 624,87 10 624,87   97,83 97,83   



18010300 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

38 400,00 38 400,00   37 011,72 37 011,72   96,38 96,38   

18010400 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є 

власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

46 800,00 46 800,00   46 932,62 46 932,62   100,28 100,28   

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
539 900,00 539 900,00   540 491,35 540 491,35   100,11 100,11   

18010600 
Орендна плата з 

юридичних осіб 
1 496 100,00 1 496 100,00   1 481 972,40 1 481 972,40   99,06 99,06   

18010700 
Земельний податок з 

фізичних осіб 
1 384 000,00 1 384 000,00   1 385 505,05 1 385 505,05   100,11 100,11   

18010900 
Орендна плата з 

фізичних осіб 
1 286 600,00 1 286 600,00   1 293 235,00 1 293 235,00   100,52 100,52   

18011000 
Транспортний податок з 

фізичних осіб 
                  

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб 
25 000,00 25 000,00   25 000,00 25 000,00   100,00 100,00   

18020000 

Збір за місця для 

паркування 

трансп.засобів  

71 000,00 71 000,00   75 332,00 75 332,00   106,10 106,10   

18030000 Туристичний збір 25 977,00 25 977,00   25 802,17 25 802,17   99,33 99,33   

18030200 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами 
25 977,00 25 977,00   25 802,17 25 802,17   99,33 99,33   

18050000 Єдиний податок 10 154 627,00 10 154 627,00   
10 258 

097,02 

10 258 

097,02 
  101,02 101,02   



18050300 
Єдиний податок з 

юридичних осіб 
1 405 000,00 1 405 000,00   1 563 044,16 1 563 044,16   111,25 111,25   

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
8 142 467,00 8 142 467,00   8 158 542,81 8 158 542,81   100,20 100,20   

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 

відсотків" 

607 160,00 607 160,00   536 510,05 536 510,05   88,36 88,36   

19000000 Інші податки та збори 52 000,00   52 000,00 46 915,51   46 915,51 90,22   90,22 

19010000 Екологічний податок 52 000,00   52 000,00 46 915,51   46 915,51 90,22   90,22 

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними 

джерелами забруднення 

48 000,00   48 000,00 45 394,97   45 394,97 94,57   94,57 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об'єкти 

                  

19010300 

Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених 

для цього місцях чи на 

об'єктах, крім 

розміщення окремих 

видів відходів як 

вторинної сировини 

4 000,00   4 000,00 1 520,54   1 520,54 38,01   38,01 

19090100 
Кошти, що передаються 

(отримуються), як 
               



компенсація із загального 

фонду державного 

бюджету бюджетам 

місцевого 

самоврядування 

відповідно до вимог 

пункту 43 розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного 

кодексу України та 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

08.02.2017 р. N 96 "Деякі 

питання зарахування 

частини акцизного 

податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на 

митну територію України 

пального до бюджетів 

місцевого 

самоврядування" 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
918 825,00 918 825,00   1 439 579,35 997 323,26 442 256,09 156,68 108,54   

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
88 300,00 88 300,00   110 888,00 110 888,00   125,58 125,58   

21010300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)комуна

льних унітарних 

підприємств 

170,00 170,00   170,00 170,00         

21080000 Інші надходження 88 130,00 88 130,00   110 718,00 110 718,00   125,63 125,63   

21081100 
Адміністративні 

штрафи та інші санкції 
7 300,00 7 300,00   7 390,00 7 390,00   101,23 101,23   



21081500 

Адміністративні штрафи 

та штрафні санкції за 

порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів  

80 830,00 80 830,00   103 328,00 103 328,00   127,83 127,83   

22000000 

Адміністративні збори 

та платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

830 325,00 830 325,00   864 939,56 864 939,56   104,17 104,17   

22010000 

Плата за надання 

адміністративних 

послуг 

719 700,00 719 700,00   757 284,70 757 284,70   105,22 105,22   

22010300 

Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань, 

                  

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
652 000,00 652 000,00   685 310,64 685 310,64   105,11 105,11   

22012600 

Адміністративний збір 

за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

67 700,00 67 700,00   71 974,06 71 974,06   106,31 106,31   

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 

та іншим державним 

майном 

76 725,00 76 725,00   70 761,37 70 761,37   92,23 92,23   

22080400 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом та 

іншим майном, що 

76 725,00 76 725,00   70 761,37 70 761,37   92,23 92,23   



перебуває в комунальній 

власності 

22090000 Державне мито 33 900,00 33 900,00   36 893,49 36 893,49   108,83 108,83   

22090100 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення 

документів на спадщину і 

дарування 

1 000,00 1 000,00   982,49 982,49   98,25 98,25   

22090200 

Державне мито, не 

віднесене до інших 

категорій 
      51,00 51,00         

22090400 

Державне мито, 

пов'язане з видачею та 

оформленням 

закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів 

громадян України 

32 900,00 32 900,00   35 860,00 35 860,00   109,00 109,00   

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
200,00 200,00   3 468,50 21 495,70 3 270,12 

1 

734,25 

10 

747,85 
  

24060000 Інші надходження 200,00 200,00   3 468,50 198,38 3 270,12 
1 

734,25 
99,19   

24060300 Інші надходження 200,00 200,00   21 495,70 21 495,70   
10 

747,85 

10 

747,85 
  

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду,заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища 

      3 270,12   3 270,12       

24170000 

Надходження коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури 
      42 080,58   42 080,58       



населеного пункту 

25000000 

Власні 

надходж.бюджетних 

установ 

      396 905,39   396 905,39       

25010000 

Надходження від плати 

за послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно з їх основною 

діяльністю  

      396 905,39   396 905,39       

25010200 

Надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської) 

діяльності 

      9 084,00   9 084,00       

25020200 

Кошти, що отримують 

бюджетні установи від 

підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від 

інших бюджетних 

установ для виконання 

цільових заходів, у тому 

числі заходів з 

відчуження для 

суспільних потреб 

земельних ділянок та 

розміщених на них інших 

об'єктів нерухомого 

майна, що перебувають у 

приватній власності 

фізичних або юридичних 

осіб 

      387 821,39   387 821,39       

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
5 000,00 5 000,00   79 613,60 5 000,00 74 613,60       



31010200 

Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, 

одержаного 

територіальною 

громадою в порядку 

спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і 

грошові кошти, власники 

яких невідомі 

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

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарськог

о призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної 

Республіки Крим 

      74 613,60   74 613,60       

31000000 

Надходження від 

продажу основного 

капіталу 

               

31010000 

Кошти від реалізації 

скарбів 

майна,одержаного 

державою або 

територ.громадою в 

порядку спадкування чи 

дарування,без хоз.майна, 

знахідок,а також 

валютних цінностей і 

грошов.коштів,власники 

яких не відомі 

               

31010200 Кошти від реалізації                



безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, 

одержаного 

територіальною 

громадою в порядку 

спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і 

грошові кошти, власники 

яких невідом 

31030000 
Кошти від відчуження 

майна 
               

33000000 

Кошти від продажу 

землі і нематеріальних 

активів 

               

33010000 Кошти від продажу землі                 

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарськог

о призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної 

Республіки Крим 

               

40000000 Офіційні трансферти 60 000,00 60 000,00   60 000,00 60 000,00         

41052300 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету 
60 000,00 60 000,00   60 000,00 60 000,00         

  Разом доходів 21 125030,00 21 073 030,00 52 000,00 21784350,42 21220565,22 563 785,20 103,12 100,70 1 084,20 

  
Всього доходів 21 125030,00 21 073 030,00 52 000,00 21784350,42 21220565,22 563 785,20 103,12 100,70 1 084,20 

Начальник відділу, головний 

бухгалтер Л.С.Лютикова      
 

Виконавець : Лютикова Л.С.          



     

Додаток  2 

до рішення міської ради 

                       від  __________2020 р. № _____ - VII 

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за  2019 рік за функціональною структурою    

                  
 

грн. 

код Найменування 

Затверджено 

план на 

звітний 

період з 

урахуванням 

змін 

у т.ч. 

План на 9 

місяців 

2011 року 

(заг.фонд) 

Касові 

видатки 

у т.ч. Вико

нання 

до 

плану 

за 

звітн

ий 

періо

д , % 

у т.ч. 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

загальн

ий 

фонд, 

% 

спеціа

льний 

фонд, 

% 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

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 7 340 072,00 7 005379,00 334 693,00   7 264 286,04 6 930 407,04 333 879,00 98,97 98,93 99,76 

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 5 855 293,00 5 855 293,00     5 846 359,01 5 846 359,01   99,85 99,85   



  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 196 640,00 196 640,00     135 489,07 135 489,07   68,90 68,90   

  

 - капітальні 

видатки 330 813,00   330 813,00   329 999,00   329 999,00 99,75   99,75 

   натуральна форма 3 880,00   3 880,00   3 880,00   3 880,00 
100,0

0   100,00 

3000 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 501 560,00 486 560,00 15 000,00   497 091,00 482 131,00 14 960,00 99,11 99,09 99,73 

  у тому числі:                     

3140 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей 196 560,00 196 560,00     196 560,00 196 560,00   
100,0

0 100,00   

3242 

Інші заходи у 

сфері соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 305 000,00 290 000,00 15 000,00   300 531,00 285 571,00 14 960,00 98,53 98,47 99,73 

4000 

Культура і 

мистецтво 671 240,00 671 240,00     667 999,20 667 999,20   99,52 99,52   

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у галузі 

культури і 

мистецтва 671 240,00 671 240,00     667 999,20 667 999,20   99,52 99,52   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 66 188,00 66 188,00     62 995,96 62 995,96   95,18 95,18   



  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 1 400,00 1 400,00     1 400,00 1 400,00   
100,0

0 100,00   

  капітальні видатки                     

5000 

Фізична 

культура та 

спорт 793 572,00 793 572,00     793 496,04 793 496,04   99,99 99,99   

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка спорту 

вищих досягнень 

та організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 793 572,00 793 572,00     793 496,04 793 496,04   99,99 99,99   

  у тому числі:                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 549 729,00 549 729,00     549 653,37 549 653,37   99,99 99,99   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 20 000,00 20 000,00     20 000,00 20 000,00   
100,0

0 100,00   

  

Капітальні 

видатки                     

  натуральна форма                     

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 9 012 867,19 7 520 548,00 

1 492 

319,19   8 559 866,62 7 080 076,43 1 479 790,19 94,97 94,14 99,16 



6013 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 3 729 906,00 3 056 206,00 673 700,00   3 717 002,72 3 055 797,72 661 205,00 99,65 99,99 98,15 

  у тому числі:                     

  

Капітальні 

видатки 673 700,00   673 700,00   661 205,00   661 205,00 98,15   98,15 

6030 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 5 282 961,19 4 464 342,00 818 619,19   4 842 863,90 4 024 278,71 818 585,19 91,67 90,14 100,00 

  у тому числі:                     

  

оплата праці з 

нарахуваннями  1 821 791,00 1 821 791,00     1 767 773,53 1 767 773,53   97,03 97,03   

  

оплата 

комунальних 

платежів 990 000,00 990 000,00     607 378,60 607 378,60   61,35 61,35   

  

Капітальні 

видатки 382 100,00   382 100,00   382 100,00   382 100,00 
100,0

0   100,00 

  натуральна форма 21 719,19   21 719,19   21 719,19   21 719,19       

  

Власні 

надходження     414 800,00       414 766,00     99,99 

7000 

Економічна 

діяльність 

10 197 

083,45 2 427 079,00 

7 770 

004,45   

10 059 

373,55 2 426 473,40 7 632 900,15 98,65 99,98 98,24 

7130 

Здійснення заходів 

із землеустрою                     

7330 

Будівництво 

інших обєктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної 

власності 555 200,00 127 669,00 427 531,00   554 790,12 127 259,40 427 530,72 99,93 99,68 100,00 



7363 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів 

щодо соціально-

економічного 

розвитку окремих 

територій 6 446 073,45   

6 446 

073,45   6 309 108,75   6 309 108,75 97,88   97,88 

7461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та дорожньої 

інфраструктури за 

рахунок коштів 

місцевого 

бюджету 3 170 400,00 2 295 000,00 875 400,00   3 170 071,68 2 294 811,00 875 260,68 99,99 99,99 99,98 

7650 

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної ділянки 

чи права на неї 21 000,00   21 000,00   21 000,00   21 000,00 
100,0

0   100,00 

7680 

Членські внески 

до асоціації 

органів місцевого 

самоврядування 4 410,00 4 410,00     4 403,00 4 403,00   99,84 99,84   

8000 Інша діяльність  99 316,00   99 316,00   98 930,00   98 930,00 99,61   99,61 

8110 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій                     

8230 

Інші заходи 

громадського 

порядку та 

безпеки 50 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00 
100,0

0   100,00 



8340 

Природоохоронні 

заходи за рахунок 

цільових фондів 49 316,00   49 316,00   48 930,00   48 930,00 99,22   99,22 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 1 242000,00 982 000,00 260 000,00   1 191 245,00 938 780,00 252 465,00 95,91 95,60 97,10 

9770 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 1 242000,00 982 000,00 260 000,00   1 191 245,00 938 780,00 252 465,00 95,91 95,60 97,10 

  

РАЗОМ 

ВИДАТКІВ 29857710,64 19886378,00 

9 971 

332,64   

29 132 

287,45 19 319 363,11 9 812 924,34 97,57 97,15 98,41 

            

Начальник відділу, 

головний бухгалтер  Л.С.Лютикова 

Виконавець:   Лютикова Л.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 3   

      до  рішення  міської  ради     

      від ___________ 2020 року 

      № ____ VІІ  

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спожито Відсоток споживання до плану 

за 2019 рік  

Відсоток 

споживання до 

плану на  2019р. 

  тис.квт./ 

год 

грн. тис.квт./ год грн. у нат.вир. в грош.вир. в грош.вир. 

1 Міська рада 33,8 90200,00 20,6 55012,47 60,95 60,99 60,99 

2 Благоустрій 370,0 990000,00 228,0 607378,60 61,62 61,35 61,35 

3 Кінотеатр 0,6 1400,00 0,6 1400,00 100,00 100,00 100,00 

4 Спорт 7,5 20000,00 7,5 20000,00 100,00 100,00 100,00 

 ВСЬОГО 411,9 1101600,00 256,70 683791,07 62,32 62,07 62,07 

         

Звіт про споживання твердого палива та побутових відходів бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спожито Відсоток споживання до плану за 2019 рік  

  тон грн. тон грн. у нат.вир. в нат.вир. до плану 

на рік 

в грош.вир. до 

плану на 2018р. 

1 Тверде паливо 13,00 94500,00 10,20 71154,07 78,46 75,30 75,30 

2 Побутові відходи 7,00 5500,00 6,90 5160,00 98,57 93,82 93,82 

 ВСЬОГО 20,00 100000,00 17,10 76314,07 85,50 76,31 76,31 

         

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спож. Відсоток споживання до 

квартального плану 

Відсоток споживання до плану на  

2019р. 



         

  грн.  грн. %  %  

1 Міська рада 6440,00  4162,53 64,64  64,64  

               

 ВСЬОГО 6440,00  4162,53 64,64  64,64  

         

Звіт про споживання природного газу бюджетними установами  

міського бюджету за  2019 рік   

№ п/п Найменування 

бюджетних 

установ 

Затверджено на 2019 рік з 

урахуван. змін 

Фактично спожито Відсоток споживання до плану 

за 2019 рік  

Відсоток 

споживання до 

плану на  2019р. 

  тон грн. тон грн. у нат.вир. в нат.вир. до плану 

на квартал 

в грош.вир. до 

плану на 2016р. 

1 УМКВ ЗБМ 2,00 25000,00 2,00 24920,50 100,00 99,68 99,68 

 ВСЬОГО 2,00 25000,00 2,00 24920,50 100,00 99,68 99,68 

         

 Міський голова  А.П. Глущенко     

         

Виконавець: Вівіч Т.І.         

 



 

2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

 

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

 ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

рік» відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

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

відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається). 

 

 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста на 

лікування: 

 - Дяченко Борису Матвійовичу в сумі 2 000,00 грн.; 

 - Коваль Марії Іванівні в сумі 2 000,00 грн; 

 - Тимошенко Лідії Степанівні в сумі 2 000 грн. 

- Коломіченко Світлані Миколаївні на лікування доньки Коломіченко  Софії 

Володимирівні в суммі 5000 грн. 

 

 3. Внести  зміни  та доповнення  до  рішення  міської ради  від 18.01.2016  № 24-

VII   ««Про затвердження  міської програми «Оздоровлення   дітей  м. 

Татарбунари» на 2016-2020 роки», а саме доповнити  розділ  2   словами  «діти, 

які  зареєстровані  як  переміщені особи». 

 

 4. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  6   рішення  міської  ради  від  

29.11.2019 № 950-VII  «Про затвердження  обсягів фінансування міських програм 

«Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та невідомих громадян», 

«Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. Татарбунари»,  

«Правопорядок», «Охорона навколишнього  природного середовища м. 

Татарбунари» на 2020 рік», а саме в  пункті  3  додатку  6   виконавцем   

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ 

«Про міський бюджет на 2020 рік» 



визначити    управління майном  комунальної   власності    та  забезпечення   

благоустрою  міста.                                           

 

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

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

Проект рішення  підготовлено   відділом      

бухгалтерського  обліку виконавчого  

комітету Татарбунарської  міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
Додаток № 1 

до рішення міської ради від 

_________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 
Типової  
програм

ної 
класифі

кації 
видатків 

та 
кредиту

вання 
місцеви

х 
бюджеті

в 

Код  
функці
ональн

ої 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування головного 
розпорядника, 

відповідального 
виконавця, бюджетної 
програми або напряму 

видатків згідно з  
ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошти що 
передают

ься із 
загальног
о до спец 

Усього 

видат
ки 

спож
иван

ня 

з них 

вид
атк
и 

роз
вит
ку 

Усього 

у тому 
числі  

бюдже
т 

розвит
ку 

видатки 
споживан

ня 

з них 

  
вид
атки 
роз
витк

у 

оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 

енергоносії 

оплат
а 

праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

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

6000     
Житлово-комунальне 

господарство 
    0 -25000,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

  

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 
      -25000,00               0,00 

  

      у тому числі УМКВ       -25000,00                   

8000     Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

0118340 8340 0540 

Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових 

фондів 

          0,00   0,00         0,00 

      в т. ч.Виконком           -10000,00   -10000,00         -10000,00 

      в т. ч.УМКВ           10000,00   10000,00 0,00 0,00 0,00 
10000,

00 
10000,00 

      Усього 0,00 0,00 0,00 -25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                 

 
Міський 
голова      А.П.Глущенко        

                 
Виконавець:   
Лютикова Л.С.                

 

 



     

Додаток № 2 

до рішення   від____ .2020 №____ -VII    

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

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів 

Код  

Типово

ї 

програ

мної 

класиф

ікації 

видаткі

в та 

кредит

ування 

місцеви

х 

бюджет

ів 

Код 

Функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника, 

відповідального виконавця, 

бюджетної програми  

згідно з типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Назва об’єкта 

відповідно  до 

проектно- 

кошторисної 

документації  

Строк 

реалізації 

обьєкта 

(рік 

початку і 

завершен

ня) 

Загальн

а 

вартість 

обьєкта , 

грн 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку,г

рн 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,% 

7000     Економічна діяльність 
      0,00   

0117363/3210 7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій 

Будівництво 

водонапірної насосної 

станції за адресою: вул 

Степова, буд. 6 м. 

Татарбунари, Одеської 

області (КП "Бесарабія") 

    121964,48 

  

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 

, 

      Всього        0,00   

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 друга сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини дванадцятої статті 69-1 Бюджетного 

кодексу України, Угоди про партнерство від 05.03.2019 року № 158 по 

проекту  «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і 

можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку» - Компонент 2 

«Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення 

поінформованості населення про місцеве самоврядування, що фінансувався 

Європейським Союзом та реалізувався компанією NIRAS Татарбунарська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Оприбуткувати на баланс виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради матеріальні цінності надані безоплатно для створення 

міського центру надання адміністративних послуг вартістю по курсу євро 

станом на дату їх приймання-передачі відповідно до трьох додатків (Акти 

приймання-передачі) до цього рішення: 

- Обладнання вартістю з урахуванням послуг 10264,00 EUR або 

280 310,00 грн.; 

- Меблі вартістю з урахуванням послуг 6496,38 EUR або 177 416,00 

грн.; 

- Ознакування з урахуванням послуг 563,06 EUR або 15 377,00 грн. 

Всього на суму 17 323,44 EUR або 473 103,00 грн. 

 

     2. Створити комісію по оприбуткуванню матеріальних цінностей, 

зазначених в п.1 цього рішення, в наступному складі: 

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

Про    оприбуткування     на    баланс  

виконавчого  комітету Татарбунарської  

міської   ради матеріальних     цінностей     

наданих безоплатно    для    створення    

міського центру надання 

адміністративних послуг 



- - Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого 

комітету (апарату) міської ради; 

- Ватаманюк І.І. – начальник управляння надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

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

комітету (апарату) міської ради; 

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 

3. За результатами роботи комісії скласти акт інвентаризації 

(фактичної наявності) матеріальних цінностей, переданих безоплатно 

відповідно Угоди про партнерство, та оприбуткувати їх в підзвіт на повну 

матеріальну відповідальність начальнику управляння надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Ватаманюк І.І. 

 

 4. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютиковій Л.С. внести 

зміни до кошторису спеціального фонду з урахуванням безоплатно 

отриманих матеріальних цінностей як надходження у натуральній формі. 

 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

  

Проект рішення  підготовлено   начальником відділу з питань 

діловодства та контролю- секретаріату ради та виконавчого  комітету 

(апарату) Татарбунарської  міської ради 
                                                                 

                                                                                             

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                          



4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 
 

 

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

       Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс КЗ ТМР 

«СК Татарбунари» матеріальні цінності:  

Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількі

сть 

 

Балансова 

вартість  

в грн. 

Рахунок 1113    

Столи дерев’яні  11136644-11136644/3 4 10000,00 

Всього  4 10000,00 

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

цього рішення в наступному складі: 

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

- - Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

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

(апарату) міської ради; 

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

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

    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 

 

 

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс  КЗ 

ТМР «СК Татарбунари»   матеріальних    

цінностей 



                                                                                                 5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

 

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

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

«Бесарабія» матеріальні цінності:  

№ Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількі

сть  

 

Сума 

 Рахунок 1014    

1 Принтер L210 101490053/2 1 59800,00 

2 Ноутбук Dell Latitude E5530 101490084 1 8625,00 

 Рахунок 1018    

3 ПКД «Реконструкція майнового 

комплексу стадіону «Колос» 

м.Татарбунари 

101820038 1 939510,00 

 Рахунок 1113    

4 Шафа для папок 11136608-08/3 4 9600,00 

 ВСЬОГО  7 1017535,00 

 

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

цього рішення в наступному складі: 

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

- - Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

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

(апарату) міської ради; 

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

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

 

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс КП 

«Бесарабія»   матеріальних    цінностей 



    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  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 друга сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

 

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

«Водопостачальник» матеріальні цінності:  

 

 Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) номер 

Кількі

сть 

Сума 

     

1 Екскаватор  101520007 1 159000,00 

2 Секції огородження 11136517-11136517/19 20 12400,00 

3 Стовпи для кріплення 11136486-11136488 21 6960,03 

4 Калитка 11136519 1 5999,97 

5 Комплект кріплення 11136520-11136520/83 84 1260,00 

 Всього  127 185620,00 

   

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

рішення в наступному складі: 

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

- - Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

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

(апарату) міської ради; 

- Кобушкіна Т.О. – директор КП «Водопостачальник»; 

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

     

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс КП 

«Водопостачальник»   матеріальних    

цінностей 



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 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 друга сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

 

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

ВИРІШИЛА: 

         1. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс 

управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою міста 

Татарбунарської міської ради наступні матеріальні цінності:  

Найменування Інвентарний 

(номенклатурний) 

номер 

Кількі

сть 

 

Балансова 

вартість 

в грн. 

Рахунок 1113    

Гараж музична школа 11136341 1 3136,00 

Садово-паркові столи  з двома 

лавками (07.2016) 

11136344- 

11136348 

5 5000,00 

Огорожа для новорічної ялинки 11136410 1 5000,00 

Залізобетонні кільця (р.Фонтанка)) 11136486- 

11136488 

3 400,00 

Писанка 11136490 1 5000,00 

Підставка під писанку 11136491 1 2000,00 

Будинок для лебедів 11136507 1 5850,00 

Понтонний пліт 11136508 1 5650,00 

Шахові фігури 11136633- 

11136633/1 

2 4500,00 

Часи пісочні металеві 11136634 1 5150,00 

Стовп декоративний металевий  11136635 1 5850,00 

Гойдалка  11136719 1 5 600,00 

Карусель  11136720 1 5 950,00 

Гойдалка-балансир  11136721 1 5 790,00 

Гойдалка дерев’яна дитяча  11136637 1 5995,00 

Про  передачу з   балансу   виконавчого 

комітету   міської   ради   на    баланс 

управління    майном      комунальної 

власності та забезпечення благоустрою 

міста    матеріальних    цінностей 



Будинок дерев’яний гральний  11136638 1 5980,00 

Дитяча гірка  11136639 1 5990,00 

Лавки паркові  11136647- 

11136647/1 

2 2500,00 

Кришка для колодязя  11136648 1 1500,00 

Кришка для колодязя  11136648/1 1 1500,00 

Дерев’яний дах на криницю  11136649 1 500,00 

Лазерний проектор 11136567 1 5200,00 

Лазерний проектор 11136581 1 5200,00 

Олень акриловий 11136572 1 5910,00 

Сніговик акриловий 11136573 1 5348,00 

Ведмедик з малюком 11136575 1 3505,00 

Олень 2,40 м 11136582 1 5345,00 

Спортивно-ігрове спорядження 

№1 

11136655 1 5950,00 

Спортивно-ігрове спорядження 

№2  

11136656 1 5840,00 

Спортивно-ігрове спорядження 

№3  

11136657 1 5560,00 

Рахунок 1014    

Годинник 50 см  101490094 1 23500,00 

Рахунок 1013    

Кв. №13 буд 60 вул. Центральна 101320001 1 213208,00 

Будинок по вул. Тимошенко 101320002 1 206000,00 

Кв. №9 буд.17 вул. Центральна 101330074 1 260759,00 

Огорожа  дит. Майданчик  101330072 1 40720,00 

Фонтан (сквер Горького) 101330070 1 2100,00 

Пергала 101330071 1 15000,00 

Пам'ятник Т.Г.Шевченка  101330029 1 101150,00 

Cтелла Чорноб АС  101330031 1 30000,00 

Пам'ятний знак учасникам 

першої світової війни  

101330184 1 18000,00 

Гараж, який входить в комплекс 

Будівлі кінотеатру по вул. Л. 

Українки, 27 (70,4 кв.м. або 6,8% 

від загальної площі   

101310053 1 9913,00 

Рахунок 1016    

Зупинка  101600036 1 14000,00 

Гойдалка "Ракета 101600037 1 14100,00 

Гойдалка для дит. майд. К. 

Салтикова(лісництво) 

101600038 1 15600,00 

Гойдалка для дит. Майд. Робоча 101600039 1 15600,00 

Гойдалка для дит. Майд. 

Стаханова 

101600040 1 15600,00 



Гойдалка для дит. Майд. Нагорна 101600041 1 8700,00 

Гойдалка для дит. Майд. Нова 

пошта 

101600042 1 9100,00 

Металева констр Глобус 101600043 1 16500,00 

Всього   1167249 

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

цього рішення в наступному складі: 

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

- - Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

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

(апарату) міської ради; 

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

забезпечення благоустрою міста Татарбунарської міської ради; 

- Райчева М.О. – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 

    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 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 друга сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 року № 60-VII 
«Про затвердження куплі-продажу комунального майна нежитлової будівлі 
(бувша водокачка) розташованого за адресою м. Татарбунари вул.. 23 
Серпня,1Б», договору куплі-продажу нежитлової будівлі що розташована за 
адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня № 1-Б від 08.04.2016 року, квітанцій 
про сплату коштів в АТ «Ощадбанк» № 61  від 27.05.2015 року на суму 14695 
грн. та № 6 від 05.04.2016 року на суму 1027грн.  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Зняти з балансу виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради 

наступні матеріальні активи: 

  

№ найменування Рахунок 

обліку 

інвен.№ кількість Балансовою 

вартістю, 

грн.  

1. Нежитлова будівля 

(бувша водокачка) 

розташованої за 

адресою м. 

Татарбунари вул. 23 

серпня 1,Б (споруда 

Каптаж) 

1013 101310056 1 2100 

 Всього   1 2100 

         

 

   

 

Про  зняття з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради 

нежитлової будівлі (бувша водокачка) 

розташованої за адресою м. Татарбунари 

вул. 23 серпня 1,Б (споруда Каптаж) 



2. 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 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 друга сесія VIІ скликання 

 

 

Про встановлення надбавки за  

вислугу років  міському голові 

Глущенку А.П. 

 

     

 Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 22 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 

268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із 

змінами, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити Татарбунарському міському голові ГЛУЩЕНКУ Андрію 

Петровичу надбавку за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування з  

10.04.2020 року, стаж служби в органах місцевого самоврядування на 10.04.2020 

року становить 10 років. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну 

депутатську комісію з питань  бюджету, фінансів, соціально-економічого 

розвитку планування та обліку. 

 

 

 

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 друга сесія VIІ скликання 

 

Про внесення доповнень до Правил благоустрою, 

санітарного утримання території, забезпечення чистоти 

і порядку в м. Татарбунари, затвердженні  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 17.07.2014 року 

№ 869-VI «Про затвердження Правил благоустрою, 

санітарного утримання території, забезпечення чистоти 

і порядку в м. Татарбунари» 

  

Керуючись пунктом 44 статті 26  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши протокол № 34 від 20.01.2020 року 

постійної комісії з питань будівництва, управління комунальною власністю, 

транспорту та зв’язку Татарбунарської міської ради, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Правил благоустрою, санітарного утримання території, 

забезпечення чистоти і порядку в м. Татарбунари, затвердженні  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 17.07.2014 року № 869-VI «Про затвердження 

Правил благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти і 

порядку в м. Татарбунари», а саме Розділ  20. Порядок утримання інших 

елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного 

призначення – лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних 

знаків та інших), доповнити пунктом;  

 

20.3.«Встановлення покажчиків назви вулиці, провулка, площі, номер будинку 

має здійснюватися балансоутримувачем будинку». 

 

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

питань будівництва, управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку 

Татарбунарської міської ради. 

 

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 друга сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій  

редакції  

 

Керуючись пунктами 30, 32 частини першої статті 26  Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» у новій редакції 

(додається). 

 

2. Директору КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» забезпечити державну реєстрацію нової 

редакції статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» згідно з вимогами чинного законодавства 

України. 

      3. В рішенні 41 сесії VII скликання «Про внесення змін і доповнень до 

рішення міської ради від 29.11.2019 року № 949 – VII «Про міський бюджет на 

2020 рік», пункт 10 виключити.   

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

питань законності, праовпорядку, депутатської етики, вирішення питання 

об’єднання тереторіальних громад та соціальних питань. 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «10 » 04 2020 р. №  -VII 
 
 
 

Татарбунарський міський 

голова 

А.П. Глущенко  
м. п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

                                    ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
       «БЕСАРАБІЯ» 

Код ЄДРПОУ 38012405  

 

      (нова редакція) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Татарбунари 



 

1. Загальні положення 
 

1.1 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕСАРАБІЯ» - комунальне 

підприємство, засноване Татарбунарською міською радою Одеської області ( далі – 

Засновник ) для досягнення мети, виконання завдань, поставлених цим статутом (далі 

– Статут). КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БЕСАРАБІЯ» засновано на базі відокремленої частини комунальної власності 

громади міста Татарбунари.  
1.2 Управління КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» здійснює виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради (далі-виконком).  
1.3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «БЕСАРАБІЯ» здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським, 

Цивільним кодексами України, нормативними  
актами центральних органів виконавчої влади, іншими законодавчими, нормативно-

правовими актами України, рішеннями Татарбунарської міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови.  
1.4 Найменування комунального підприємства:    

1.4.1.Повне:  
1.4.1.1. Українською мовою:  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БЕСАРАБІЯ»  
1.4.2. Скорочене:  
1.4.2.1. Українською мовою:  

 КП «БЕСАРАБІЯ» 

1.5. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «БЕСАРАБІЯ» (далі в тексті – КП 

«БЕСАРАБІЯ») 
 

68100, Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 36. 
 

1.6. КП «БЕСАРАБІЯ» є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної 

особи набуваються з дня державної реєстрації.  
1.7. КП «БЕСАРАБІЯ» може вести самостійний баланс, мати розрахунковий та 

інші рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням, інші реквізити 

юридичної особи.  
1.8. КП «БЕСАРАБІЯ» несе відповідальність перед кредиторами за своїми 

зобов’язаннями, майном, належним йому на праві власності, відповідно до чинного 

законодавства України.  
1.9. КП «БЕСАРАБІЯ» не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника, 

та держави. Засновник та держава не несуть відповідальність за зобов’язаннями КП 

«БЕСАРАБІЯ»  
1.10. КП «БЕСАРАБІЯ» має право укладати угоди, набувати майнові та особисті 

немайнові права, виконувати функцію Замовника нести обов’язки, бути позивачем та 



 

відповідачем в судах, передавати в оренду, суборенду комунальне майно, що 

знаходиться на балансі підприємства, може мати інші права та обов’язки, 

передбаченні діючим законодавством України щодо комунального господарства. 

Реалізація конкретних прав чи обов’язків, не передбачених цим Статутом, повинна 

бути узгоджена з Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради, 

міським головою.  
1.11. Для виконання покладених на КП «БЕСАРАБІЯ» завдань йому надається 

право:  
1.11.1. Одержувати від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб тощо, незалежно від форм власності та 

підпорядкування, інформацію (відомості), необхідні для роботи, виконання статутних 

завдань, а також завдань Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради, міського голови;  
1.11.2. Інформувати Засновника, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради, міського голову про стан виконання статутних завдань, а також завдань 

Засновника, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, міського голови та 

вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;  
1.11.3. Брати участь у роботі Засновника, виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради, міського голови ( нарадах, комісіях тощо) в частині, що 

стосується статутної діяльності КП «Бесарабія»;  
1.11.4. На реалізацію інших прав, які необхідні для досягнення мети, 

основних завдань діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» відповідають предмету діяльності КП 

«БЕСАРАБІЯ» не суперечать законодавству України та Статуту;  
1.11.5. Отримувати субсидії та поточні трансферти з міського бюджету для 

реалізації основних завдань статутної діяльності КП «БЕСАРАБІЯ». 

 

  2. Мета, основні завдання та предмет діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» 
 
2.1. КП «БЕСАРАБІЯ» створено з метою ефективного управління об’єктами, 

які є комунальною власністю громади міста Татарбунари, зокрема: 

2.1.1. Удосконалення та планування капіталовкладень, забезпечення найбільш 

ефективного їх використання та освоєння;  
2.1.2. Забезпечення виконання планів будівництва та освоєння капіталовкладень; 

2.1.3. Впровадження найбільш прогресивних проектних рішень при плануванні 

та будівництві об’єктів капітального будівництва.  
2.2 Основними завданнями КП «БЕСАРАБІЯ» є:  
2.2.1. Технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом капітальних 

споруд;  
2.2.2. Виконання окремих видів проектно-кошторисних робіт; 

2.2.3. Надання посередницьких послуг; 

2.2.4. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого 

майна; 

2.2.5. Технічне опрацювання документів, проектно-кошторисної документації 

стосовно будівництва капітальних споруд;  



 

2.2.6. Виконання окремих функцій управління об’єктами комунальної власності 

громади міста Татарбунари, у тому числі виконання функцій Замовника щодо об’єктів 

комунальної власності Татарбунарської міської ради (за дорученням Засновника).  
2.2.7. Проведення  аварійно-  ремонтних  та  інших  видів  робіт  на  

водопровідних  та каналізаційних мережах міста Татарбунари. 

2.2.8 Проведення поточних ремонтих робіт  об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради  
2.3 У відповідності до мети та завдань КП «БЕСАРАБІЯ» предметом його 

діяльності є:  
2.3.1. На підставі нормативних документів Засновника реалізація окремих 

повноважень стосовно володіння, користування об’єктами права комунальної 

власності громади міста Татарбунари, в тому числі виконання майнових операцій, як 

передача об’єктів права у постійне та тимчасове користування юридичним та 

фізичним особам (зокрема, в оренду, безоплатне користування тощо), встановлення 

умов використання та фінансування об’єктів, що приватизуються або 

муніципалізуються;  2.3.2. Розробка комплексних, перспективних та річних планів будівництва, участь у їх 
розгляді, представлення та погодження планів у відповідних органах; 

 2.3.3. Погодження термінів видачі проектно-кошторисної документації, 

здійсненняконтролю за виконанням комплексної технічної документації; 

2.3.4. Забезпечення у встановленому порядку експертизи проектно-кошторисної 

документації та внесення її на затвердження;  
2.3.5. Здійснення обліку технічної та іншої документації; 

2.3.6. Розробка спільно з підрядними, будівельними, пусконалагоджувальними 

та іншими спеціалізованими організаціями планів підрядних робіт та укладання з 

ними відповідних договорів; 

2.3.7. Вирішення у встановленому порядку усіх технічних питань, що виникають 

в процесі проектування та будівництва;  
2.3.8. Контроль за якістю будівництва та ремонту об’єктів, які належать до 

комунальної власності громади міста Татарбунари, вжиття заходів щодо усунення 

виявлених недоліків;  
2.3.9. Здійснення контролю за впровадженням нових будівельних технологій при 

будівництві або реконструкції об’єктів, які належать до комунальної власності 

громади міста Татарбунари;  
2.3.10. Розробка спільно з зацікавленими особами перспективних та 

поточних планів матеріально-технічного забезпечення будівництва з урахуванням 

потреб у матеріалах та обладнанні; 

2.3.11. Організація у встановленому порядку прийняття до експлуатації 

закінчених будівельних об’єктів, підготовка документації та участь у комісіях з 

прийняття об’єктів до експлуатації  
2.3.12. Складання статистичної звітності про результати виконання планів 

будівництва; 

2.3.13. Здійснення підбору та підвищення професійності інженерно-

технічних працівників та спеціалістів; 

2.3.14. На підставі замовлень як фізичних, так і юридичних осіб:  



 

2.3.14.1.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний та 

поточний ремонт, розширення та реконструкцію будівель та споруд;  
2.3.14.2.Здійснення прив’язки до місцевих умов типових та окремих проектів 

будівель, надання інших видів технічних послуг, пов’язаних з будівництвом та 

реконструкцією споруд. 

2.3.15. До складу КП «БЕСАРАБІЯ» входить аварійно-ремонтна бригада, яка 

керується Статутом та Положенням про аварійно- ремонтну бригаду у складі 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«БЕСАРАБІЯ» яке затверджується міським головою.  
2.3.16. Виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва.  
2.3.17. Виконання аварійно - ремонтних робіт та інших робіт на водопровідних 

та каналізаційних мережах міста Татарбунари. 

2.3.18. Виготовлення  схем благоустрою території міста. 

2.3.19. Підготовка інвестиційних проектів, програм, заявок, супровід іх реалізації 

на території міської ради. 

 
3.Порядок утворення статутного фонду та формування майна 

 
3.1. Майно КП «БЕСАРАБІЯ» становлять основні засоби та оборотні кошти, 

виробничі і невиробничі фонди, інші цінності, відображенні в його 

самостійному балансі.  
3.2. Майно, що є комунальною власністю громади міста Татарбунари і 

передається до КП «БЕСАРАБІЯ», закріплюється за ним на праві 

господарського відання. 

3.3. КП «Бесарабія» є власником майна: 

переданого йому Засновником у власність; 

набутого у власність іншим способом, не запереченим законодавством. 

3.4. Джерелами формування майна КП «БЕСАРАБІЯ» можуть бути: 

 грошові та матеріальні внески Засновника; 

 доходи, одержані від надання послуг, інших видів господарської діяльності; 

 доходи, надані банківськими установами та іншими кредиторами; 

 капітальні вкладення і дотації з бюджетів;  
 майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян 

у встановленому законодавством порядку;  
 безоплатні внески громадян, юридичних осіб; 

 інші джерела, не заборонені законодавством України. 

3.5. Первісний внесок в статутний фонд КП «БЕСАРАБІЯ» формується за 

рахунок коштів та (або) майна, належних Засновнику, а також може формуватися за 

рахунок належних Засновнику прав щодо майна, інших прав, належних Засновнику.  
3.6. Відчуження майна, належного КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється після 

погодження з Засновником. 

 

   

 



 

4.Порядок розподілу прибутків та збитків 

 

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» є прибуток (доход).  
4.2 Чистий прибуток КП «БЕСАРАБІЯ» який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них видатків, витрат на оплату праці, оплати відсотків 

по кредитах банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів, залишається в 

КП «БЕСАРАБІЯ» та використовується для розвитку матеріальної бази, заохочення 

працівників, інших заходів, спрямованих на економічне зміцнення КП «БЕСАРАБІЯ».  
4.3. Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський 

голова контролюють розподіл прибутків від діяльності КП «БЕСАРАБІЯ».  
4.4. КП «БЕСАРАБІЯ» щороку звітує перед Засновником, виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою про розподіл своїх 

прибутків.  
4.5.Директор КП «БЕСАРАБІЯ» в межах умов, визначених трудовим 

законодавством України, Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської 

міської ради та колективним договором, обирає форми і системи оплати праці, 

встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, 

посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат. 

4.5. Умови  оплати  праці  Директора  визначаються  відповідно  до  вимог  

чинного законодвства. 

4.6. Збитки, завдані КП «БЕСАРАБІЯ», підлягають відшкодуванню. 

 

      5.Права та обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ». 
 

5.0. Права КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 КП «БЕСАРАБІЯ» самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та 

основні напрямки розвитку відповідно до завдань, поставлених Засновником, 

виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою а також 

на підставі науково-технічних прогнозів, кон’юнктури ринку відповідних 

послуг, економічної доцільності та ефективності; 

 КП «БЕСАРАБІЯ» реалізує послуги за цінами, що фо рмуються відповідно до 

умов економічної доцільності, та погодженими з Засновником, виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою;  
 КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником розпоряджатися 

 майном.  
 КП «БЕСАРАБІЯ» має право за погодженням з Засновником, виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради, міським головою виступати 

замовником інших об’єктів будівництва, незалежно від форм власності.  
5.1. Обов’язки КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 Приймає до виконання поставленні йому в установленому законодавством 

України, цим Статутом порядку замовлення та завдання, враховує їх при 

формуванні планів, визначенні перспектив діяльності та при виборі 

контрагентів;  
 Здійснює будівництво, реконструкцію та оновлення матеріальної бази;  



 

 Забеспечує опанування новими методами управління майном; 

 Здійснює безпосередньо оперативну діяльність для досягнення мети та 

виконання завдань, які стоять перед КП «БЕСАРАБІЯ». 

 

     6.Органи управління і контролю, їх компетенція 
 

6.1. Безпосереднє управління та оперативне керівництво КП «БЕСАРАБІЯ» 

здійснює директор (далі – Директор). 

6.2. Директора призначає міський голова відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

6.3. Директор 

 є підзвітним перед Засновником, виконавчим комітетом Татарбунарської міської 

ради, міським головою;  
 несе повну відповідальність за стан діяльності КП «БЕСАРАБІЯ»; 

 діє без довіреності від імені КП «БЕСАРАБІЯ», представляє його в усіх 

установах та організаціях;  
 розпоряджається коштами і майном відповідно до чинного законодавства; 

 укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки;  
 формує поточні виробничі та фінансові плани, несе відповідальність за їх 

виконанням; 

 укладає трудові договори з працівниками, здійснює прийом на роботу; 

 затверджує правила трудового розпорядку та посадові інструкції в КП 

«БЕСАРАБІЯ»; 

 заохочує працівників у відповідності до чинного законодавства; 

 накладає стягнення на працівників у відповідності з законодавством; 

 здійснює інші повноваження, передбаченні чинним законодавством України 

стосовно керівника комунального підприємства.  
6.4.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський голова 

мають право здійснювати перевірки діяльності КП «БЕСАРАБІЯ».  
6.5.Засновник, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради, міський голова 

(їх органи, посадові особи за дорученням):  
- одержують інформацію про діяльність КП «БЕСАРАБІЯ». 

6.6. Засновник стосовно КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 приймає рішення про реорганізацію КП «БЕСАРАБІЯ». Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради: 

 здійснює контроль за діяльністю КП «БЕСАРАБІЯ». Міський голова стосовно 

КП «БЕСАРАБІЯ»: 

 затверджує кошторис витрат на утримання КП  «БЕСАРАБІЯ»; 

 затверджує штатний розпис; 

 здійснює інші, передбачені законодавством повноваження стосовно особи, яка 

здійснює управління підприємством.  
6.7. Контроль за діяльністю з боку трудового колективу може здійснюватись 

на умовах, визначених колективним договором, а також через профспілкову 

організацію. 



 
 

7. Господарська та соціальна діяльність. 
 

7.1. КП «БЕСАРАБІЯ» є самостійним при здійснені безпосередньої 

господарської діяльності. 

7.2.Відносини КП «БЕСАРАБІЯ» з іншими підприємствами, організаціями, 

установами, фізичними особами будуються на договірній основі.  
7.3.Інші питання господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» вирішуються у 

відповідності до вимог чинного законодавства України.  
7.4. У разі зміни Директора обов’язковим є проведення ревізії фінансово – 

господарської діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» в порядку, передбаченому законом. 
 

8. Умови реорганізації та ліквідації 
 

8.1.Припинення діяльності КП «БЕСАРАБІЯ» здійснюється шляхом його 

реорганізації, ліквідації та в інших випадках та порядку, визначених чинним 

законодавством України.  
8.2.Реорганізація КП «БЕСАРАБІЯ» (злиття, приєднання, розділ, виділення, 

перетворення) здійснюються за рішенням Засновника.  
8.3.Ліквілація КП «БЕСАРАБІЯ » здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється Засновником, та відбувається в порядку, що визначається законодавством 

України та Засновником.  
8.4. Ліквідація КП «БЕСАРАБІЯ» за рішенням суду здійснюється в порядку, 

визначеному законодавством України  
8.5.Майно, що залишається після ліквідації КП «БЕСАРАБІЯ», розподіляється за 

рішенням Засновника. 
 

9. Інші положення 

 

9.1.Зміни до Статуту вносяться за рішенням Засновника і підлягають державній 

реєстрації. 

 9.2.Цей Статут складено в чотирьох оригінальних примірниках, один з яких 

зберігається воргані державної реєстрації, другий – у Засновника, третій – в 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради, четвертий – в КП «БЕСАРАБІЯ». 

Інші екземпляри є копіями. 
 
 
 

___________________________________________ 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 10.03.2017 року 

№ 331-VII «Про передачу в оренду 

комунального майна нежитлової  

будівлі розташованої в м. Татарбунари 

вул. Робоча, 18-а» 

  

Керуючись пунктами 30, 43 статті 26  Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 18 Закону України  «Про оренду 

державного та комунального майна», розглянувши заяву ТОВ «Белста», 

Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

    1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 10.03.2017 року 

№ 331-VII «Про передачу в оренду комунального майна нежитлової будівлі 

розташованої в м. Татарбунари по  вул. Робоча, 18-а», а саме: 

 

Пункт 2. викласти в наступній редакції: Передати в оренду строком на 4 роки 11 

місяців комунальне майно Татарбунарської міської ради нежитлову будівлю 

розташовану в м. Татарбунари по вул. Робоча, 18-а,  загальною площею – 1280 м. кв. - 

Товариству з обмеженою відповідальністю «БЕЛСТА», в особі генерального 

директора Баранова Михайла Михайловича. 

 

2. Міському голові укласти додаткову угоду до договору оренди комунального 

майна № 4-1 від 17.03.2017 року, відповідно до вимог пункту 6.3 розділу 6 «Права 

орендаря» та пункту 10.1 розділу 10 «Строк чинності, умови зміни та припинення 

Договору»  щодо продовження терміну дії договору  на 4 роки 11 місяців. 

      3. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з питань 

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

тереторіальних громад та соціальних питань. 

 

 

 

 



 

                                                                                     13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження плану роботи з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік та плану-графіку     

здійснення відстеження результативності  діючих   

регуляторних актів Татарбунарською міською радою  

на 2020 рік               

                                                

Керуючись пунктом 7 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи службову 

записку начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради Катанова І.В., Татарбунарська міська рада  

  

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити  план роботи Татарбунарської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2020 рік (додаток  1).   

 

2. Затвердити план-графік здійснення відстеження результативності діючих 

регуляторних актів на 2019 рік  (додаток  2). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

питання об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 



 

Додаток 1  
до рішення 42 сесії 7 скликання 

 Татарбунарської міської ради  
№_____ від ___. ___.2020__ року 

 
ПЛАН       

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Татарбунарської міської ради на 2020 рік 
 

№ 

з/п 

Назва проекту регуляторного акта Цілі прийняття регуляторного акта Строки підготовки 

проектів 

регуляторних актів 

Найменування органів та 

підрозділів, відповідальних за 

розроблення проектів 

регуляторних актів 

1. Про встановлення ставок земельного податку на 

землю, пільг зі сплати земельного податку та ставок 

орендної плати за землю на 2021 рік на території 

Татарбунарської міської ради. 

Збільшення дохідної 
частини міського бюджету 

2 півріччя 

2020 року 

Відділ земельних відносин 
виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради  

2. Про порядок демонтажу тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності та 

тимчасової конструкції (рекламних засобів), 

розміщених самовільно в межах міста Татарбунари  

Забезпечення виконання повноважень 
з благоустрою населених пунктів 

 

2 півріччя 

2020 року 

Відділ земельних відносин 
виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради 

3. Про затвердження вимог та рекомендацій до дизайну 

адресного господарства (покажчиків назв геонімів, 

номерів будівель) в м. Татарбунари  

Забезпечення виконання повноважень 
з благоустрою населених пунктів 
 

1 півріччя 

2020 року 

Головний спеціаліст юрист 
виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради 

4. Про затвердження Порядку передачі в оренду 
комунального майна Татарбунарської міської 
ради 

Врегулювання орендних відносин, 
процедури надання в оренду майна 

комунальної власності, забезпечення 
прозорих і об’єктивних ставок за 
використання майна 

2 півріччя 

2020 року 

Головний спеціаліст юрист 
виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

 

 

Секретар Татарбунарської міської ради                                                                                                                О. В. Жаран 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення 42 сесії 7 скликання 

Татарбунарської міської ради 

№           від        .        . 2020 року: 

ПЛАН - ГРАФІК 
здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів. 

  

 

  Дата 

прийняття 

регуляторного 

акта 

Вид регуляторного акта, що 

планується розробити  чи 

переглянути 

Види відстеження Строк виконання 

заходів 

Структурний 

підрозділ 

відповідальн

ий за 

відстеження 

Види даних, які 

використовуватимутьс

я для відстеження 

(статистичні,соціологіч

ні) 

1. Рішення     39 

сесії 7 скликання 

від 29.11.2019 р. 

№ 958-VII 

Про затвердження Порядку 
виявлення, взяття на облік, 
збереження та використання 
безхазяйного майна, визнання 
спадщини відумерлою та 
прийняття такого майна у 
комунальну власність 
територіальної громади м. 
Татарбунари  

Базове 

 

Повторне  

 

І квартал 2020 року 
 

ІІІ квартал 2020 року 

 Виконавчий 
комітет 
Татарбунарської 

міської ради 

Статистичні 

 

 

 

 

Секретар Татарбунарської міської ради                                                          Жаран О.В.  



 

14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, за клопотанням Донкоглової 

Наталі Василівни 

 

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

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

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

розглянувши клопотання та проект землеустрою Донкоглової Наталі Василівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Донкоглової Наталі Василівни 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 7, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1785. 

 

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

Наталі Василівни 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 7, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1785. 

 

3.   Зобов`язати гр. Донкоглову Наталю Василівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

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

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

відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

   

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, за клопотанням фізичної 

особи – підприємця Дємірова Вадима Георгійовича 

 

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 фізичної особи – 

підприємця Дємірова Вадима Георгійовича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років фізичній особі – підприємцю Дємірову 

Вадиму Георгійовичу для експлуатації та  обслуговування будівлі стоматологічної 

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

вул. Василя Тура, будинок 13-б, з площею земельної ділянки 0,0065 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0367. 

 

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

фізичній особі – підприємцю Дємірову Вадиму Георгійовичу для експлуатації та  

обслуговування будівлі стоматологічної клініки, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 13-б, з 

площею земельної ділянки 0,0065 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0367. 

 

3.   Зобов`язати Дємірова Вадима Георгійовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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



 

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 приватну спільну 

сумісну власність за клопотанням Олійника Віталія 

Валерійовича, Олійник Тетяни Анатоліївни, 

Храполович Алли Валеріївни 

 

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 Олійника Віталія Валерійовича, Олійник 

Тетяни Анатоліївни, Храполович Алли Валеріївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Віталію Валерійовичу, Олійник Тетяні Анатоліївні, Храполович Аллі Валеріївні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, провул. Ветеринарний, будинок 15, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0308. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну  

власність гр. Олійнику Віталію Валерійовичу, Олійник Тетяні Анатоліївні, 

Храполович Аллі Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провул. Ветеринарний, 

будинок 15, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0308. 

 

3.   Зобов`язати Олійника Віталія Валерійовича, Олійник Тетяну Анатоліївну, 

Храполович Аллу Валеріївну: 



 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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.  

 

 

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 друга 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 Алєксєєнко Надії Василівни 

 

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

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

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

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

клопотання та технічну документацію Алєксєєнко Надії Василівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Надії Василівни  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 19-

б, з площею земельної ділянки 0,0518 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1786. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Алєксєєнко Надії Василівни  для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 19-б, з площею земельної ділянки 0,0518 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1786. 

 

3.   Зобов`язати гр. Алєксєєнко Надію Василівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 

Бурлаченко Вікторії Вікторівни, Буряк Любові 

Петрівни, Кухарчука Петра Вікторовича, 

Цвєткової Олени Георгіївни 

 

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 Бурлаченко Вікторії Вікторівни, Буряк 

Любові Петрівни, Кухарчука Петра Вікторовича, Цвєткової Олени Георгіївни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Вікторії Вікторівни, Буряк Любові Петрівни, Кухарчука Петра Вікторовича, 

Цвєткової Олени Георгіївни для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

5125010100:02:004:0366. 

 

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

Вікторії Вікторівні, Буряк Любові Петрівні, Кухарчуку Петру Вікторовичу, 

Цвєтковій Олені Георгіївні  для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

5125010100:02:004:0366. 

 



 

3.   Зобов`язати гр. Бурлаченко Вікторію Вікторівну, Буряк Любов Петрівну, 

Кухарчука Петра Вікторовича, Цвєткову Олену Георгіївну  : 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 Дуденка Володимира Дмитровича 

 

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 Дуденка Володимира Дмитровича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимиру Дмитровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 48, 

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

5125010100:02:003:1304. 

 

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

Володимиру Дмитровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 48, 

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

5125010100:02:003:1304. 

 

3.   Зобов`язати гр. Дуденка Володимира Дмитровича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  



 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 Пєліної Галини Сергіївни 

 

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 Пєліної Галини Сергіївни,  Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергіївні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Гімназична, будинок 38, з площею 

земельної ділянки 0,0325 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0321. 

 

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

Галині Сергіївні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Гімназична, будинок 38, з 

площею земельної ділянки 0,0325 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0321. 

 

3.   Зобов`язати гр. Пєліну Галину Сергіївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 Цехмейстер Світлани Петрівни 

 

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 Цехмейстер Світлани Петрівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Світлани Петрівни  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 16, з 

площею земельної ділянки 0,0590 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0372. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Цехмейстер Світлани Петрівни  для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 

будинок 16, з площею земельної ділянки 0,0590 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0372. 

 

3.   Зобов`язати гр. Цехмейстер Світлану Петрівну  : 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 Виходець Олександра Вікторовича 

 

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 Виходець Олександра Вікторовича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Вікторовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 13, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1310. 

 

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

Олександру Вікторовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 13, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1310. 

 

3.   Зобов`язати гр. Виходець Олександра Вікторовича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 Стаса Юрія Миколайовича 

 

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

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

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

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

клопотання та технічну документацію Стаса Юрія Миколайовича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколайовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 37, 

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

5125010100:02:005:1783. 

 

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

Юрію Миколайовичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 37, 

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

5125010100:02:005:1783. 

 

3.   Зобов`язати гр. Стаса Юрія Миколайовича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 Мукієнко Раїси Володимирівни 

 

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 Мукієнко Раїси Володимирівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимирівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 42, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0310. 

 

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

Раїсі Володимирівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Польова, будинок 42, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0310. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мукієнко Раїсу Володимирівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 Градинара Олександра 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 Градинара Олександра Григоровича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Григоровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 72, з 

площею земельної ділянки 0,0947 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1303. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Градинару Олександру Григоровичу  для будівництва і обслуговування 

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

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

Бесарабська, будинок 72, з площею земельної ділянки 0,0947 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1303. 

 

3.   Зобов`язати гр. Градинара Олександра 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.  

 

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 друга 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 Колотенка Олега 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 Колотенка Олега Григоровича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олегу Григоровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 70, 

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

5125010100:02:001:0311. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Колотенку Олегу Григоровичу  для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 70, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0311. 

 

3.   Зобов`язати гр. Колотенка Олега 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.  

 

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 друга 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 Кабакової Надії Валеріївни 

 

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 Кабакової Надії Валеріївни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0368. 

 

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

Надії Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Одеська, будинок 6, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0368. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кабакову Надію Валеріївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 

Фогель Галини Василівни 

 

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

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

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

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

клопотання та технічну документацію Фогель Галини Василівни,  Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 36, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1305. 

 

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

Галині Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 36, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1305. 

 

3.   Зобов`язати гр. Фогель Галину Василівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 

Коротченкової Ірини Володимирівни, Холостенко 

Олени Степанівни, Клименко Валентини 

Степанівни 

 

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 Коротченкової Ірини Володимирівни, 

Холостенко Олени Степанівни, Клименко Валентини Степанівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ірині Володимирівні, Холостенко Олені Степанівні, Клименко Валентині 

Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 99, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1306. 

 

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

Коротченковій Ірині Володимирівні, Холостенко Олені Степанівні, Клименко 

Валентині Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 99, 

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

5125010100:02:003:1306. 

 



 

3.   Зобов`язати гр. Коротченкову Ірину Володимирівну, Холостенко Олену 

Степанівну, Клименко Валентину Степанівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 

Священко Юлії Володимирівни 

 

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 Священко Юлії Володимирівни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 64, з 

площею земельної ділянки 0,0697 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1313. 

 

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

Юлії Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 64, з 

площею земельної ділянки 0,0697 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1313. 

 

3.   Зобов`язати гр. Священко Юлію Володимирівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 приватну спільну 

сумісну власність за клопотанням Веліксар Ольги 

Дмитрівни та Веліксара Степана 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 Веліксар Ольги Дмитрівни та Веліксара 

Степана Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Дмитрівні, гр. Веліксару Степану Васильовичу для будівництва і обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 110, з площею земельної ділянки 0,0826 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1314. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну  

власність гр. Веліксар Ользі Дмитрівні, гр. Веліксару Степану Васильовичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 110, з площею земельної ділянки 

0,0826 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1314. 

 

3.   Зобов`язати гр. Веліксар Ольгу Дмитрівну, гр. Веліксара Степана 

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.  

 

 

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 друга 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 

Лаю Лідії Дмитрівни, Поставітенко Валентини 

Дмитрівни 

 

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

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

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

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

клопотання та технічну документацію Лаю Лідії Дмитрівни, Поставітенко 

Валентини Дмитрівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Дмитрівні, гр. Поставітенко Валентині Дмитрівні,   для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Покровська, будинок 16-а, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1308. 

 

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

Дмитрівні, гр. Поставітенко Валентині Дмитрівні,   для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Покровська, будинок 16-а, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1308. 

 

3.   Зобов`язати гр. Лаю Лідію Дмитрівну, гр. Поставітенко Валентину 

Дмитрівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  



 

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок друга 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 приватну власність за 

клопотанням Поставітенка Івана 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 Поставітенка Івана Васильовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Івану Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, 

будинок 4-б, з площею земельної ділянки 0,0616 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1307. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Поставітенку Івану Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Хмельницького, будинок 4-б, з площею земельної ділянки 0,0616 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1307. 

 

3.   Зобов`язати гр. Поставітенка Івана 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.  

   

 

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 друга сесія VIІ скликання 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок для 

надання в оренду 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 
 

 

1.Затвердити технічну  документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-

ІНВЕСТ 2005» з цільовим призначенням: J.11.04, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури 

(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, 

очищення та розподілення води), за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 

Папаніна, буд.101.  

Поділу підлягає земельна ділянка комунальної власності за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Папаніна, буд.101, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0180, площею 2,0618 га, на дві земельні ділянки  з  кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0312,  площею 0,8242 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Папаніна, буд.101 та з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0313 площею 1,2376 га, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Папаніна, буд.101, без зміни цільового призначення.  

 

 

2. Натати земельну ділянку строком на 49 (сорок дев’ять) років  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005», з цільовим призначенням: 

J.11.04, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), з  кадастровим 



 

номером 5125010100:02:001:0312,  площею 0,8242 га, за адресою: Одеська область, 

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

 

 

3.Натати земельну ділянку строком на 49 (сорок дев’ять) років  Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005»,  з цільовим призначенням: 

J.11.04, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання 

пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:0313 площею 1,2376 га, за адресою: Одеська область, 

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

 

4.   Зобов`язати Товариству з обмеженою відповідальністю «ВК-ІНВЕСТ 2005»: 

4.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельні 

ділянки.  

4.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

4.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

5. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Гробована Юрія Миколайовича 

 

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

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

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

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

клопотання Гробована Юрія Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Юрію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 114, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1316. 

 

2.   Зобов`язати Гробована Юрія Миколайовича: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



 

37 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Думініки Яни Василівни 

 

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

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

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

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

клопотання Думініки Яни Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Яні Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Армійська, будинок 13, з 

площею земельної ділянки 0,0402 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1205. 

 

3.   Зобов`язати Думініку Яну Василівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

   

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

38 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про поновлення дії договору оренди землі на 

земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1177 за клопотанням 

Карайвана Віталія Сергійовича 

 

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  клопотання Карайвана 

Віталія Сергійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Поновити до 07.12.2021 року термін дії  договору оренди землі від 

31.08.2017 року № 141 (запис про державну реєстрацію від 30.10.2017 року № 

23176648) гр.Карайвана Віталія Сергійовича, на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1177, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0, 0825  га, 

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

будинок 96. 

 

2. Зобов’язати гр.Карайвана Віталія Сергійовича або уповноважену ним 

особу здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання в оренду земельної 

ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0112 за 

клопотанням Абдули Варвари 

Савеліївни 

 

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  клопотання 

Абдули Варвари Савеліївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Абдулі Варварі Савеліївні в оренду строком на 49 (сорок 

дев’ять) років земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0112  

з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

для експлуатації та обслуговування магазину, площею 0,0025  га, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Василя Тура, буд. 

15, приміщення 7-Б, у зв’язку з набуттям права власності на будівлю-магазин. 

 

2. Зобов’язати гр. Абдулу Варвару Савеліївну: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права оренди на земельну 

ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



 

40 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання в оренду земельної 

ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0106 за 

клопотанням Височан Олени 

Олегівни 

 

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  клопотання 

Височан Олени Олегівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Височан Олені Олегівні в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 

років земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:001:0106  з 

цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, площею 0,3000  га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул. Князева, буд. 65-а, у зв’язку з набуттям права 

власності на нежитлову будівлю (пункт забою худоби). 

 

2. Зобов’язати гр. Височан Олену Олегівну: 

2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права оренди на земельну 

ділянку.  

2.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



 

41 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання в оренду земельної 

ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0346 за 

клопотанням Заграничної Ганни 

Федорівни 

 

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  клопотання Заграничної Ганни 

Федорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Заграничної Ганни Федорівни в оренду строком на 1 (один) рік  

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0346  з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0942  га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Ізмаїльська, буд. 5, у зв’язку з 

набуттям права власності на будівлі. 

2. Зобов’язати гр. Заграничну Ганну Федорівну: 

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

2.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою 

та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договору оренди 

землі з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1291 за 

клопотанням Карпухіної Надії 

Михайлівни. 

 

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 Карпухіної Надії 

Михайлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 12.12.2019 року №240 (запис 

про державну реєстрацію від 17.12.2019 року №34851801) між гр. Карпухіною Надією 

Михайлівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1291 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0, 0820  га, 

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

Салтикова,1-а, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою 

особою. 

 

2. Зобов’язати гр. Карпухіну Надію Михайлівну здійснити державну 

реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

43 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договорів оренди землі на земельні 

ділянки з кадастровими номерами 

5125010100:02:003:0014 та 5125010100:02:003:0015 за 

клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 

 

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 Головатої Алли Євгенівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 29.12.2014 року № 94 між 

фізичною особою - підприємцем Головатим Сергієм Никоновичем та 

Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0014, з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 

майнового комплексу хлібокомбінату,  площею 1,1944  га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба,51 (стара назва 

вул.Дімітрова), у зв’язку зі смертю орендаря та набутям права власності на майновий 

комплекс іншою особою. 

 

2. Припинити дію договору оренди землі від 29.12.2014 року № 95 між 

фізичною особою - підприємцем Головатим Сергієм Никоновичем та 

Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0015 з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації та обслуговування 

майнового комплексу хлібокомбінату, площею 0,0596  га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба,51 (стара назва 

вул.Дімітрова), у зв’язку зі смертю орендаря та набутям права власності на майновий 

комплекс іншою особою. 

 

3. Зобов’язати гр. Головату Аллу Євгенівну (або орендодавця) здійснити 

державну реєстрацію додаткових угод до договорів оренди землі, щодо їх припинення. 



 

 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договору оренди землі на 

земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0334 за клопотанням 

Татарбунарського сільського споживчого товариства 

 

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 Татарбунарського 

сільського споживчого товариства, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 07.05.2019 року № 213 між 

Татарбунарським сільським споживчим товариством та Татарбунарською міською 

радою, на земельну ділянку площею 0, 0102  га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0334,  з цільовим призначенням  В.03.07, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі,  за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул. 23 серпня,44-а, у зв’язку з набуттям права власності на 

нежитлову будівлю  іншою особою. 

 

2. Зобов’язати Татарбунарське сільське споживче товариство здійснити 

державну реєстрацію додаткової угоди до договору оренди землі. 

 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

45 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання в оренду земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0334 за 

заявою гр. Прокопчука Петра Борисовича 

 

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 гр. Прокопчука Петра 

Борисовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати в оренду  строком на 25 (двадцять п’ять) років гр. Прокопчуку 

Петру Борисовичу земельну ділянку площею 0, 0102  га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0334,  з цільовим призначенням  В.03.07, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі,  за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул. 23 серпня,44-а, у зв’язку з набуттям права власності на 

нежитлову будівлю. 

2. Зобов’язати гр.Прокопчука Петра Борисовича: 

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

2.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про поновлення дії договорів оренди землі за 

клопотанням фізичних осіб – підприємців 

Апонюк Ельгізи Аннасівни та Апонюка Василя 

Анатолійовича 

 

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 фізичних 

осіб – підприємців Апонюк Ельгізи Аннасівни та Апонюка Василя 

Анатолійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року фізичній особі – підприємцю Апонюку 

Василю Анатолійовичу та фізичній особі – підприємцю Апонюк Єльгізі 

Аннасовні дію договору оренди землі від 04.02.2009 року № 145, на земельну 

ділянку площею 0,0060 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Василя Тура, 15, магазин «Тарас». 

 

2.Поновити до 01.01.2021 року фізичній особі – підприємцю Апонюку Василю 

Анатолійовичу дію договору оренди землі від 09.09.2010 року № 129, на земельну 

ділянку площею 0,0030 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Степова, 2-б, приміщення №10. 

 

3.Поновити до 01.01.2021 року фізичній особі – підприємцю Апонюк Єльгізі 

Аннасовні дію договору оренди землі від 12.03.2010 року № 11, на земельну 

ділянку площею 0,0050 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Степова, 2-б, приміщення №6. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 



 

47 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про поновлення дії договору оренди землі за 

клопотанням фізичних осіб – підприємців 

Бричака Сергія Георгійовича та Колесника 

Сергія Івановича 

 

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 фізичних 

осіб – підприємців Бричака Сергія Георгійовича та Колесника Сергія Івановича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року договір оренди землі з фізичною особою -  

підприємцем Бричаком Сергієм Георгійовичем та Колесником Сергієм 

Івановичем для експлуатації та обслуговування комплексу нежитлових будівеь 

ковбасного цеху, під будівлями та спорудами та площею необхідною для їх 

обслуговування, площею 0,0757 га, за адресою: м.Татарбунари вул. Івана 

Кожедуба,41, на час виготовлення проекту землеустрою. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про поновлення дії договору оренди 

землі за клопотанням 

Татарбунарського сільського 

споживчого товариства 

 

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 Татарбунарського 

сільського споживчого товариства, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року Татарбунарському сільському споживчому товариству 

дію договору оренди землі від 09.03.2006 року № 47, на земельну ділянку площею 

0,0223 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: Одеська область, 

м.Татарбунари, вул. Василя Тура, поіменований об’єкт магазин «Господар», на час 

виготовлення проекту землеустрою. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

  Про поновлення дії договору оренди 

землі за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«РОКСОЛАНА» 

 

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  клопотання товариства з 

обмеженою відповідальністю «РОКСОЛАНА», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2021 року товариству з обмеженою відповідальністю 

«РОКСОЛАНА» дію договору оренди землі від 25.10.1996 року № б/н, на земельну 

ділянку площею 0,0009 га, для експлуатації об’єкта торгівлі, за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Василя Тура, 15, на час виготовлення проекту 

землеустрою. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про вилучення з користування земельної 

ділянки за клопотанням Кіцмена 

Володимира Семеновича 

 

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

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

розглянувши  клопотання Кіцмена Володимира Семеновича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вилучити у гр. Кіцмена Володимира Семеновича земельну ділянку 

площею 0,12  га (без кадастрового номера),  з цільовим призначенням, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, провул. Молодіжна, земельна ділянка №2, у зв’язку з добровільною 

відмовою заявника. Зарахувати земельну ділянку до земель запасу. 

 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 19.07.1990 року, у частині, що стосується гр. Кіцмена 

Володимира Семеновича.  

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договорів оренди землі на земельні 

ділянки з кадастровими номерами 

5125010100:02:003:0014 за клопотанням Головатої Алли 

Євгенівни. 

 

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 Головатої Алли Євгенівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Головатій Аллі Євгенівні в оренду строком на 5(п’ять) років  

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:0014 з цільовим 

призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

для експлуатації та обслуговування майнового комплексу хлібокомбінату, площею 

1,1944 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 

Івана Кожедуба,51, у зв’язку з набутям права власності на майновий комплекс у 

порядку спадкування за законом. 

2. Зобов’язати гр. Головату Аллу Євгенівну: 

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

2.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів. 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення дії договорів оренди землі на земельні 

ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:003:0015 

за клопотанням Головатої Алли Євгенівни. 

 

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  клопотання Головатої Алли 

Євгенівни, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Головатій Аллі Євгенівні в оренду строком на 5(п’ять) років  

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:0015 з цільовим 

призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

для експлуатації та обслуговування майнового комплексу хлібокомбінату, площею 

0,0596  га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 

Івана Кожедуба,51, у зв’язку з набутям права власності на майновий комплекс у 

порядку спадкування за законом. 

2.Зобов’язати гр. Головату Аллу Євгенівну: 

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

2.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища. 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської 

міської ради від 10.11.2006 року № 79 – V за заявою 

Пєркової Людмили Володимирівни 

 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 

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

землеустрій», розглянувши  заяву Пєркової Людмили Володимирівни, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  у рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2006 року № 79 

– V, а саме: 

- у назві та пунктах 1 та 2, у частині що стосується Пєркової Людмили 

Володимирівни (за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, 

вул.Сонячна, 26), замість слів: «проектно-технічної документації по передачі земельних 

ділянок у власність», зазначити слова: «проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність»; 

- у пункті 1 замість слова: «Перковій», зазначити слово: «Пєрковій». 

 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність в м. 

Татарбунари за клопотанням Левченка Олександра 

Сергійовича 

 

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 Левченка Олександра 

Сергійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Левченку Олександру Сергійовичу, 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. Молодіжна, 2.  

2.  Зобов’язати  гр. Левченка Олександра Сергійовича 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність в м. Татарбунари за клопотанням 

Нагнібєда Євгена Віталійовича 

 

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 Нагнібєда 

Євгена Віталійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Нагнібєда Євгену Віталійовичу, із земель 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0689 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура.  

 

2.  Зобов’язати  гр. Нагнібєда Євгена Віталійовича 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.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

56 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

власність в м. Татарбунари за клопотанням 

Куриленко Олени Валентинівни 

 

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 Куриленко 

Олени Валентинівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Куриленко Олени Валентинівни, 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. Федора Бальца, 19.  

 

2.  Зобов’язати  гр. Куриленко Олену Валентинівну 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.  

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

57 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність в м. 

Татарбунари за клопотанням Кулаксиз Ніни 

Дем’янівни  

 

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 Кулаксиз Ніни Дем’янівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кулаксиз Ніні Дем’янівні, 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. 

Центральна.  

2.  Зобов’язати  гр. Кулаксиз Ніну Дем’янівну 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.  

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

58 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність в м. 

Татарбунари за клопотанням Головатої Алли 

Євгенівни  

 

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 Головатої Алли Євгенівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 5(п’ять) років гр.Головатій Аллі Євгенівні, з цільовим 

призначенням: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

для експлуатації та обслуговування майнового комплексу хлібокомбінату,  

орієнтовною площею 1,8125  га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба,51.  

2.  Зобов’язати  гр. Головату Аллу Євгенівну 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.  

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 


