
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 

 
 

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

місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного 
кодексу України, Татарбунарська міська рада 
 ВИРІШИЛА: 
 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 29.11.2019 
року     № 949-VIІ «Про  міський   бюджет на 2020 рік»: 
 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету міста Татарбунари на 2020 
рік» відповідно додатку 1 цього рішення (додається); 
 1.2. до додатку 2 «Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 
2020рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 
 1.3. до додатку 3 «Розподіл видатків міського бюджету м. Татарбунари 
на 2020 рік» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається); 
 1.4. до додатку 4 «Міжбюджетні трансферти міського бюджету на 2020 
рік» відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається); 
 1.5. до додатку 5 «Розподіл витрат бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 2020 році» відповідно до додатку 5 до 
цього рішення (додається); 
 1.6. до додатку 6 «Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 
2020 році» відповідно до додатку 6 до цього рішення (додається). 
 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста  
 2.1. 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; 
 - Коломійченко Світлані Миколаївні  на лікування доньки в сумі 5 000 
грн. 
 2.2. надати матеріальну допомогу   мешканцям міста на загальну суму 
11 600 грн. відповідно до додатку 7 до цього рішення (додається). 
 3. Внести  зміни  та доповнення  до  рішення  міської ради  від 
18.01.2016  № 24-VII   ««Про затвердження  міської програми «Оздоровлення   

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ 
«Про міський бюджет на 2020 рік» 



дітей  м. Татарбунари» на 2016-2020 роки»:  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»:  4.1  в  пункті  3  додатку  6   
виконавцем   визначити    управління майном  комунальної   власності    та  
забезпечення   благоустрою  міста. 
 5.Визнати КП «Водопостачальник»  замовником робіт по об’єкту 
«Буріння розвідувально експлуатаційної свердловини на розі вулиць Трудова 
та Космонавтів в м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області».  
 6. Визначити використання коштів в сумі 60 300 грн., отриманих  по 
коду класифікації доходів міського бюджету 33010100 від надходження 
коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим, на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Зоряна в м. 
Татарбунари  Одеської  області (КП "Бесарабія") відповідно додатку 6 цього 
рішення. 
 7. Визначити використання коштів в сумі 163 800 грн., отриманих від 
фізичних осіб підприємців по договорам щодо пайової участі в утриманні 
об’єктів благоустрою міста по коду доходів власних надходжень міського 
бюджету 25020200, для надання послуг по утриманню вулично-дорожньої 
мережі міста Татарбунари шляхом поточного ремонту дорожнього покриття 
вулиці Лесі Українки на суму 50 000 грн., вулиці Соборна на суму 50 000 грн. 
та площі Визволення на суму 63 800 грн. 
 8. Внести   зміни  та   доповнення    до  рішення виконавчого комітету  
Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016 № 54 «Про  затвердження 
Положення   про порядок надання   адресної   матеріальної  допомоги 
мешканцям м. Татарбунари»: 
 8.1 в пункті  1.2   розділу  1     слова    «вирішення   соціально-
побутових  проблем (подолання  наслідків  заподіяних пожежею, стихійним  
лихом , тощо)  замінити словами  «вирішення  соціально-побутових проблем  
(молодим  спеціалістам  (лікарям), інтернам  КНП «Татарбунарська  
центральна районна лікарня»,  на  ліквідацію  наслідків  заподіяних   
пожежею,  стихійним  лихом, інше) ; 
 8.2 пункт 1.7   розділу  1  доповнити  реченням  «Матеріальна допомога   
на  вирішення   соціально-побутових проблем  молодим   спеціалістам  
(лікарям), інтернам  КНП «Татарбунарська   центральна   районна лікарня»   
виплачується  щомісячно»;  



 8.3 доповнити   пункт  2.1  розділу  2  наступним   абзацом    «для 
молодих спеціалістів (лікарів), інтернів КНП «Татарбунарська  центральна 
районна лікарня»: 
           - особиста  заява  в якій вказується   прізвище,  ім’я, по батькові  
заявника,  його адреса  та  мотиви звернення; 
            - копія  паспорта (сторінки 1,2) а  також  сторінка  з відміткою  про 
реєстрацію  місця  проживання; 

 - копія  довідки про присвоєння  реєстраційного  номера  облікової 
картки платника податків  (крім осіб, які через релігійні  або інші 
переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного номера  облікової 
картки  та мають відмітку в паспорті  про відмову   від прийняття від такого 
номера); 

- згода   на   збір  та  обробку  персональних даних; 
- довідка з КНП «Татарбунарська  центральна  районна лікарня», що 

заявник  працює, проходить інтернатуру в КНП «Татарбунарська  центральна  
районна  лікарня», на якій посаді, з якого числа; 
         - клопотання   КНП «Татарбунарська  центральна районна лікарня. 
 9. Надати матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових 
проблем  молодим спеціалістам  (лікарям), інтернам КНП «Татарбунарська 
центральна   районна лікарня» щомісячно до кінця 2020 року: 
 Мартиновському Віктору Володимировичу по 2500 щомісячно; 
 Білій Вікторії Вікторівні по 2000 щомісячно. 
 10. Виділити співфінансування з міського бюджету до субвенції з 
обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів по об’єкту 
«Буріння розвідувально експлуатаційної свердловини на розі вулиць Трудова 
та Космонавтів в м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської 
області» в сумі 39 000 грн. 
 11. Укласти договір відповідального зберігання з СФГ «Агросинтез» 
(керівник Сивоконь Олександр Іванович) на внутрішню господарську 
мережу, а саме: 
- канал бр-3 з пикету «27» по пікет «64» протяжністю 3700м.; 
- канал бр-3-1 з пікету «0» по пікет «8» протяжністю 800м.; 
зі слідуючими спорудами: 
- трубопроводи: Т-61 протяжністю 953м; Т-63- 655м, Т-75 – 543м; 
- два дюкери каналу бр-3; 
- один водовипуск каналу бр-3. 

 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 
       

« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1030 - VII 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Додаток  1 
   до рішення сесії міської ради 
   від  10.04.2020 року 
   № 1030 - VII 
      

 Зміни до  розпису доходів міського бюджету на 2020 рік  
         грн. 

Код Найменування згідно 
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 
в т.ч. 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 
30000000 Доходи від операцій з капіталом 60300,00   60300,00 60300,00 
33010000 Кошти від продажу землі 60300,00   60300,00 60300,00 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або 
комунальній власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться на території 
Автономної Республіки Крим 

60300,00   60300,00 60300,00 

40000000 Офіційні трансферти 401 000,00   401000,00 401 000,00 
41000000 Від органів державного управління 401 000,00   401000,00 401 000,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 401 000,00   401000,00 401 000,00 

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на 
виконання інвестиційних проектів 401 000,00   401000,00 401 000,00 

  Всього доходів 461300,00   461300,00 461300,00 
      
 Міський голова   А.П.Глущенко  
Вик.  Лютикова Л.С.     



      
   Додаток № 2   
  до рішення  міської ради від 10.04.2020  № 1030 -VII  
      

Зміни до Фінансування міського бюджету м. Татарбунари на 2020ік 

     (грн.) 

Код Найменування згідно з класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього в т.ч. бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 371000,00 -371000,00 -371000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 0,00 371000,00 -371000,00 -371000,00 

208100 На початок періоду 0,00       
208200 На кінець періоду 0,00       

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

0,00 371000,00 -371000,00 -371000,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 371000,00 -371000,00 -371000,00 
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 371000,00 -371000,00 -371000,00 
602100 На початок періоду         
602200 На кінець періоду 0,00       

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

0,00 371000,00 -371000,00 -371000,00 

      
 Міський голова   А.П.Глущенко  
Вик.: Лютикова Л.С.     

 



           Додаток № 3  

           
 до рішення міської 

ради  
 

 

           
 від 10.04.2020 р. № 

1030-VII 
 

 
РОЗПОДІЛ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 рік  
               (грн.)  

Код 
програмної 
класифікаці

ї видатків 
та 

кредитуван
ня місцевих 

бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдж

етів 

Код  
функці
ональ

ної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменуванн
я головного 

розпорядник
а, 

відповідальн
ого 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму 
видатків 
згідно з  

ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

Кошти що 
передают

ься із 
загальног
о до спец 

Усього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

ви
да
тк
и 

ро
зв
ит
ку 

Усього 

у тому 
числі  

бюджет 
розвитку 

видатк
и 

спожив
ання 

з них 

  
вид
атк
и 

роз
вит
ку 

оплата 
праці 

комуналь
ні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

оп
ла
та 
пр
ац
і 

кому
наль

ні 
посл
уги 
та 

енер
гоно

сії 

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

0100     Державне 
управління 5000,00 5000,00                   5000,00 0,00 

0110150 0150 0111 

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

5000,00 5000,00                   5000,00 

0,00 



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

3000     

Соціальний 
захист та 
соціальне 

забезпечення 

45000,00 45000,00                   45000,00 

0,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у 
сфері 
соціального 
захисту і 
соціального 
забезпечення 

45000,00 45000,00                   45000,00 

0,00 

4000     Культура і 
мистецтво -34812,39 -34812,39 -34812,39                 -34812,39 0,00 

0114081 4081 0829 

Забезпечення 
діяльності 
інших 
закладів в 
галузі 
культури і 
мистецтва  

-34812,39 -34812,39 -34812,39                 -34812,39 

0,00 

6000     
Житлово-

комунальне 
господарство 

422000,00 422000,00   -25000,00   25000,00 25000,00         447000,00 25000,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 
діяльності 
водопровідно
-
каналізаційно
го 
господарства 

447000,00 447000,00 0,00     0,00 0,00         447000,00 0,00 

      
в т ч. КП  
"Водопостача
льник" 

447000,00 447000,00         0,00         447000,00 
0,00 

0116030 6030 0620 Організація 
благоустрою -25000,00 -25000,00 0,00 -25000,00   25000,00 25000,00         0,00 25000,00 



населених 
пунктів 

      УМКВ -25000,00 -25000,00   -25000,00   25000,00 25000,00         0,00 25000,00 

7000     Економічна 
діяльність -66000,00 -66000,00       65300,00 65300,00         -700,00 -

396000,00 

0117130 7130 0421 
Здійснення  
заходів із 
землеустрою 

-66000,00 -66000,00                   -66000,00   

0117330 7330 0443 

Будівництво1 
інших 
об'єктів 
соціальної та 
виробничої 
інфраструкту
ри 
комунальної 
власності 

          -440000,00 
-

440000,0
0 

        -440000,00 

-
440000,0

0 

      
в т. ч. КП 
"Водопостача
льник" 

          -440000,00 
-

440000,0
0 

        -440000,00 
-

440000,0
0 

0117368 7368 0490 

Виконання 
інвестиційни
х проектів за 
рахунок 
субвенцій з 
інших 
бюджетів 

          440000,00 440000,0
0         440000,00 

39000,00 

      
 в т. ч.  КП 
"Водопостача
льник" 

          440000,00 440000,0
0         440000,00 

39000,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та 
розвиток 
автомобільни
х доріг та 
дорожньої 
інфраструкту
ри за рахунок 
коштів 
місцевого 

          60300,00 60300,00         60300,00 0,00 



бюджету 

      
у тому числі 
КП 
"Бесарабія" 

          60300,00 60300,00         60300,00 
  

0117650 7650 0490 

Проведення 
експертної  
грошової  
оцінки  
земельної 
ділянки чи 
права на неї 

          5000,00 5000,00         5000,00 

5000,00 

8000     Інша 
діяльність 19812,39 19812,39                   19812,39 0,00 

0118340 8340 0540 

Природоохор
онні заходи 
за рахунок 
цільових 
фондів 

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

      в т. ч. 
Виконком           -10000,00   

-
10000,0

0 
      -10000,00 

0,00 

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

0118110 8110 0320 

Заходи із 
запобігання 
та ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій та 
наслідків 
стихійного 
лиха 

19812,39 19812,39                   19812,39 

0,00 

9000     Міжбюджетн
і трансферти -20000,00 -20000,00                   -20000,00   

0119770 9770 0180 

Інші 
субвенції з 
місцевого 
бюджету  

-20000,00 -20000,00                   -20000,00 

  



      

Субвенція 
районному 
бюджету для 
КНП 
«Татарбунарс
ька 
центральна 
районна 
лікарня» 
Татарбунарсь
кої районної 
ради на 
здійснення 
первинної 
спеціалізації 
лікарів за 
спеціальностя
ми лікар 
інфекціоніст, 
лікар 
рентгенолог, 
лікар 
фізіотерапевт  

-20000,00 -20000,00                   -20000,00 

  

      Усього 371000,00 371000,00 -34812,39 -25000,00 0,
00 90300,00 90300,00 0,00 0,

00 0,00 0,0
0 461300,00 -

371000,00 
                 

 
Міський 
голова      А.П.Глущенко        

                 
Виконавець:   
Лютикова Л.С.                

 
 
 
 
 
 
 



           

Додаток № 4 
до  рішення  міської ради від 10.04. 2020  № 

1030-VІІ 

    ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ  
    міського бюджету на 2020рік     

Код Найменування бюджету-
одержувача/ надавача 

міжбюджетного трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам  
дотація 

на: 
субвенції усього дотація 

на: 
субвенції усього  

загального 
фонду на: 

спеціального 
фонду на: 

загального 
фонду на:  

спеціального 
фонду на:  

найменування трансферту субвенція районному бюджету  
                     

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

0119770 

Районний бюджет 
Татарбунарського району/ 
міський бюджет м. Татарбунари                   -20000   -20000 

 

  

Субвенція районному бюджету 
для КНП «Татарбунарська 
центральна районна лікарня» 
Татарбунарської районної ради 
на здійснення первинної 
спеціалізації лікарів за 
спеціальностями лікар 
інфекціоніст, лікар рентгенолог, 
лікар фізіотерапевт                   -20000   -20000 

 

Х УСЬОГО                   -20000   -20000  

               
 Міський голова         А.П.Глущенко    
               
Вик:  Лютикова Л.С.              



 
        Додаток 5 
       до  рішення міської ради  
       від 10.04.2020року   
       № 1030 - VII  
  РОЗПОДІЛ   
 витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році 
  
         (грн) 

Код 
Програмн

ої 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів  

Код       
Типової 

Програмн
ої 

класифіка
ції 

видатків 
та 

кредитув
ання 

місцевих 
бюджетів 

Код 
Функціон

альної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитув

ання 
бюджету 

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

Найменування 
місцевої/  

регіональної 
програми 

Дата та 
номер 

документа, 
яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму 

Усього Загальний 
фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3000     Соціальний захист  і соціальне  
забезпечення     45000,00 45000,00     

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

Програма "Милосердя 
в дії" 

рішення від 
18.01.2016 
№ 23-VII 

45000,00 45000,00     

4000     Культура і мистецтво     -34812,39 -34812,39     

0114081 4081 829 
Забезпечення діяльності інших 
закладів в галузі культури і 
мистецтва 

Міська програма 
культурно-масових та 

мистецьких заходів 

рішення від 
30.11.2018 
№ 723-VII 

-34812,39 -34812,39     

х х х УСЬОГО х х 10187,61 10187,61 0,00 0,00 

 Міський голова  А.П.Глущенко      
          
Вик: Лютикова Л.С.         



 

     
Додаток № 6 

до рішення   від 10.04.2020 № 1030 -VII    
Зміни до розподілу  коштів бюджету розвитку за об"єктами  у 2020році 

Код 
програмно

ї 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевих 
бюджетів 

Код  
Типової 
програм

ної 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Функці
ональн

ої 
класиф
ікації 

видаткі
в та 

кредит
ування 
бюджет

у 

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 

завершенн
я) 

Загальна 
вартість 
обьєкта, 

грн 

Обсяг 
видатків 
бюджету 
розвитку

,грн 

Рівень 
будівель

ної 
готовнос

ті 
обьєкта 

на кінець 
бюджетн

ого 
періоду,

% 

6000     Житлово-комунальне 
господарство 

      25 000,0   

0116030/31
10 6030 620,00 

Організація 
благоустрою населених 
пунктів 

Придбання воріт (УМКВ)     25 000,0 
  

7000     Економічна 
діяльність 

      65300,00   

0117330/32
10 7330 0443 

Будівництво1 інших 
об'єктів соціальної та 
виробничої 
інфраструктури 
комунальної власності 

Буріння розвідувально 
експлуатаційної 
свердловини на розі вулиць 
Трудова та Космонавтів в 
м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, 
Одеської області  (КП 

    -
440000,00 

  



"Водопостачальник") 

0117368/32
10 7368 0490 

Виконання 
інвестиційних проектів 
за рахунок субвенцій з 
інших бюджетів 

Буріння розвідувально 
експлуатаційної 
свердловини на розі вулиць 
Трудова та Космонавтів в 
м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, 
Одеської області  (КП 
"Водопостачальник") 

    440000,00 

  

0117363/32
10 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 

  

0117363/32
10 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 

, 

0117461/32
10 7461 0456 

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

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вулиці Зоряна в м. 
Татарбунари  Одеської  
області (КП "Бесарабія") 

    60300,00 

  

0117650/22
81 7650 0490 

Проведення експертної  
грошової  оцінки  
земельної ділянки чи 
права на неї 

Експертно грошова оцінка 
земельної ділянки 
несільськогосподарського 
призначення, що підлягає 

    5000,00 

  



продажу 

      Всього        90300,00   
         

      Міський голова                                                                                                                        А.П.Глущенко 
 
    Вик. Лютикова Л.С.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                           Додаток 7 
      до рішення сесії міської ради 
      від 10.04.2020 р.№ 1030-VII 

Список 
     на    надання    матеріальної    допомоги   в    квітні   2020   року 

 
№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначен
ня 

допомоги 

Сума 
Грн. 

1. 
Діноглова 

Ніна Петрівна 
 

м. Татарбунари 
вул. 
Борисівська,14, 
кв.14 

пенсіонер 
 лікування 600,00 

2. 
Комерзан 
Валентина  

Іванівна 

м. Татарбунари 
вул.  Робоча,11 пенсіонер лікування 700,00 

3. 
Слободянюк 
Олександра 
Семенівна 

м. Татарбунари 
вул. Степова,23, 
кв.3 

пенсіонер лікування 700,00 

4. 
Гайдаржи 
Валентина 
Дмитрівна 

м. Татарбунари 
вул. Київська,61 пенсіонер лікування 600,00 

5. 
Скуртуленко 

Юрій 
Олександрович 

м. Татарбунари 
вул. В.Тура,105 

інвалід II  
групи, 

тимчасово 
не працює 

 

лікування 1500,00 

6. 
Табачок 
Світлана 

Федорівна 

м. Татарбунари 
вул. 
Центральна,46 

інвалід  III 
групи, не 
працює 

 

лікування 800,00 

7. Мітров 
Іван  Георгійович 

м. Татарбунари 
вул. Князева,24, 
кв.4 

інвалід  III 
групи, 

пенсіонер 
 

лікування 600,00 

8. 
Червицька 
Валентина 
Семенівна 

м. Татарбунари 
вул. Князева,84а, 
кв.1 

пенсіонер 
 лікування 600,00 

9. Марченко 
Віра Василівна 

м. Татарбунари 
вул. Перемоги,7 

пенсіонер 
 лікування 600,00 

10. 

 Щеголькова 
Валентина 
Григорівна 
 

м. Татарбунари 
вул. Князева,30, 
кв.1 

пенсіонер 
 лікування 700,00 



11. Здоровець 
Ганна Іллівна 

м. Татарбунари 
вул. 
Тимошенко,68 

інвалід II  
групи, 
пенсіонер 

лікування 700,00 

12. Карпова 
Ольга Василівна 

м. Татарбунари 
вул. В.Тура,2 пенсіонер лікування 600,00 

13. 
Унгурян 
Людмила  

Миколаївна 

м. Татарбунари 
вул. 
Кооперативна,49 

пенсіонер лікування 600,00 

14. 
Плотна 

Валентина  
Всеволодівна 

м. Татарбунари 
вул. 
Чорноморська,90 

пенсіонер лікування 700,00 

15. Ванькова 
Надія Василівна 

м. Татарбунари 
вул. 
Маяковського,13 

пенсіонер лікування 600,00 

16. 
Безпалько 
Антоніна 

Володимирівна 

м. Татарбунари 
вул. Соборна,30, 
кв.1 

пенсіонер лікування 1000,00 

    Всього   11600,00 
 

 
 
Головний бухгалтер       Л.С.Лютикова 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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. 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1031 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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. 

 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1032 - VII 

 
 
 
 



Додаток 1  
                                                             

до рішення 42 сесії 7 
скликання 

                                                          
Татарбунарської 

міської ради  
                                                                                                                                                                                         
№ 1032 – VII від 10.04.2020 року 

 
ПЛАН       

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

 
№ 
з/п 

Назва проекту регуляторного акта Цілі прийняття регуляторного акта Стро   
 

регу   

   
   

  
  

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. 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 

 

  
  

   
  

   

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 
 

  
  

   
   

   
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 

  
  

   
   

   

5. Про затвердження норм надання послуг з 
вивезення побутових відходів у м. Татарбунари 

Визначення норм надання послуг з 
вивезення побутових відходів  

  
  

   
   

   
 
 

Секретар Татарбунарської міської ради                                                                                                                
О. В. Жаран 

 
Додаток 2 

до рішення 42 сесії 7 скликання 
                                                                                                                                                                                     

Татарбунарської міської ради 
                                                                                                                                                                                         
№ 1032 – VII від 10.04.2020 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 

 
 

  
 

   

   

 
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 

  
 

 
  

 

 
 
 
 

Секретар Татарбунарської міської ради                                                          Жаран 
О.В.  

 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, за 
клопотанням Донкоглової Наталі Василівни та 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність за клопотанням Качана 
Юрія Олександровича 

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

кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 
землеустрій»,  розглянувши клопотання та проект землеустрою Донкоглової 
Наталі Василівни,  Качана Юрія Олександровича, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Качану Юрію Олександровичу для будівництва,  експлуатації та 
обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Робоча, 9, гараж № 9, з площею земельної ділянки 0,0045 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:001:0299.  

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

Юрію Олександровичу з цільовим призначенням 02.05, для будівництва 
індивідуальних гаражів, для будівництва,  експлуатації та обслуговування 
індивідуального гаражу, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м. Татарбунари, вул. Робоча, 9, гараж № 9 з площею земельної ділянки 0,0045 
га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0299. 

 
6. Зобов`язати Качана Юрія Олександровича:  
6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
6.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
7. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

   
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 
       

« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1033 - VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, за 
клопотанням фізичної особи – підприємця 
Дємірова Вадима Георгійовича,Чеботар 
Наталі Дмитрівни, Мукієнка Андрія 
Миколайовича  
 
Керуючись статтями 12, 79ˡ,116, 118, 120-123, 125, 186, 186-1, Земельного 
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 50 Закону України «Про 
землеустрій»,  розглянувши клопотання та проект землеустрою фізичної особи 
– підприємця Дємірова Вадима Георгійовича, Чеботар Наталі Дмитрівни, 
Мукієнка Андрія Миколайовича, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Чеботар Наталі Дмитрівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Відрадна, будинок 9, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:1793.  
           
        5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Чеботар Наталі Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 
будинок 9, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1793. 
          
         6. Зобов`язати Чеботар Наталю Дмитріву:  
         6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
         6.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
         6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 
побутових відходів.  
          
         7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Мукієнку Андрію Миколайовичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 34-а, з площею земельної ділянки 
0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1317.  
           
        8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Мукієнку Андрію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, 
34-а з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1317. 
          
         9. Зобов`язати Мукієнка Андрія Миколайовича:  
         9.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
         9.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

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

 
10. 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.  

 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

   
 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1034- VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у 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.  
 
 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1035 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням Ігнатенка Володимира 
Григоровича, Овчиннікової Людмили 
Олександрівни, Султана Валерія Івановича, 
Григораш Лілії Дмитрівни, Кишенка Юлія 
Миколайовича, Добрової Тетяни Михайлівни, 
Чабана Валерія Миколайовича, Чабан Тамари 
Кирилівни, Глушко Тетяни Федорівни, Глушка 
Василя 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 Ігнатенка 
Володимира Григоровича, Овчиннікової Людмили Олександрівни, Султана 
Валерія Івановича, Григораш Лілії Дмитрівни, Кишенка Юлія Миколайовича, 
Добрової Тетяни Михайлівни, Чабана Валерія Миколайовича, Чабан Тамари 
Кирилівни, Глушко Тетяни Федорівни, Глушка Василя Васильовича,  
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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Овчинніковій 
Людмилі Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 45, з 
площею земельної ділянки 0,0709 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1316.  

        
5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Овчинніковій Людмилі Олександрівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Чкалова, будинок 45, з площею земельної ділянки 0,0709 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:002:1316.  

        
6. Зобов`язати Овчиннікову Людмилу Олександрівну:  
6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
6.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
        
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Султану 
Валерію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, будинок 
10, з площею земельної ділянки 0,0857 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1319.  

        
8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Султану Валерію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 



Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Космонавтів, 
будинок 10, з площею земельної ділянки 0,0857 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1319.  

        
9. Зобов`язати Султана Валерія Івановича:  
9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
         
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Григораш 
Лілії Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 
51, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1315.  

       
11. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Григораш Лілії Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 
будинок 51, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1315.  

        
12. Зобов`язати Григораш Лілію Дмитрівну:  
12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
12.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
         
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кишенку 
Юлію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 3, з 
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1787.  

         
14. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кишенку Юлію Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, 
будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1787.  



         
  
15. Зобов`язати Кишенка Юлія Миколайовича:  
15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 
16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Добровій 
Тетяні Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 44, з 
площею земельної ділянки 0,0774 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1312.  

         
17. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Добровій Тетяні Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, 
будинок 44, з площею земельної ділянки 0,0774 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1312.  

         
18. Зобов`язати Доброву Тетяну Михайлівну:  
18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
18.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
18.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чабану 
Валерію Миколайовичу, Чабан Тамарі Кирилівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 18, з площею земельної ділянки 0,0746 
га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0375.  

         
20. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Чабану Валерію Миколайовичу, Чабан Тамарі 
Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 
18, з площею земельної ділянки 0,0746 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0375. 

         



  
21. Зобов`язати Чабана Валерія Миколайовича та Чабан Тамару 

Кирилівну:  
21.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
21.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
21.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Глушко 
Тетяні Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
41, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1321.  

         
23. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Глушко Тетяні Федорівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 41, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1321.  

         
 24. Зобов`язати Глушко Тетяну Федорівну:  
 24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  
 24.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
 24.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Глушку 
Василю Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
41-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1320.  

         
26. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Глушку Василю Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 41-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1320.  

         



27. Зобов`язати Глушка Василя Васильовича:  
27.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
27.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
27.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
28. 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.  

 
29. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1036 - VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  
 

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1037 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для надання в оренду за 
клопотанням 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.  

   
 
 

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1038 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  
 
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1039 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  
 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1040 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  
 

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1041 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  

   
 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1042 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  
 

 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1043 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  

   
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1044 - VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1045 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1046 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м. Татарбунари для передачі у власність за 
клопотанням 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.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1047 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м. Татарбунари для надання в оренду за 
клопотанням Фогель Галини Василівни, 
Ільченко Наталії Михайлівни, Дерена Валерія 
Віталійовича 

 
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, Ільченко Наталії Михайлівни, Дерена Валерія 
Віталійовича, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ільченко 
Наталії Михайлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Франка Івана 
Яковича, будинок 7, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:001:0315.               

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

Наталії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Франка Івана 
Яковича, будинок 7, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 
номером 5125010100:02:001:0315.  

          
6. Зобов`язати Ільченко Наталію Михайлівну:  
6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  
6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дерену 
Валерію Віталійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Івана Кожедуба, 
будинок 13, з площею земельної ділянки 0,0459 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1312.               

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

Валерію Віталійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Івана Кожедуба, 
будинок 13, з площею земельної ділянки 0,0459 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1312.  

          
9. Зобов`язати Дерена Валерія Віталійовича:  



9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 
земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
10. 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.  

 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  
 
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1048 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м. Татарбунари для надання в оренду за 
клопотанням 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.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1049 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м. Татарбунари для надання в оренду за 
клопотанням 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.  

   
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1050 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у 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.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1051 - VII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
в м. Татарбунари для надання в оренду за 
клопотанням Лаю Лідії Дмитрівни, 
Постовітенко 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, Постовітенко 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. Постовітенко 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. Постовітенко 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. Постовітенко 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.  

   
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1052 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 
м. Татарбунари для передачі у приватну 
власність за клопотанням Постовітенка 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 
Постовітенка Івана Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Постовітенку 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. Постовітенка 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.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1053 - VII 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1054 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1055 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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. 

2.   Зобов`язати Думініку Яну Василівну: 
2.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 
цього рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 
Одеської області.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1056 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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 0,1000  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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1057 - VII 

 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1058 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1059 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1060 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про припинення дії договору оренди землі: з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:1291 за 
клопотанням Карпухіної Надії Михайлівни, з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:1286 за 
клопотанням Подгурської Алли Василівни,  та про 
внесення змін до договору оренди землі з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0155 за заявою фізичних 
осіб – підприємців Раділової Ірини Георгіївни та 
Кравченка Сергія Михайловича 

 
Керуючись статтею 12, пунктом «е» статті 141  Земельного кодексу України, 
пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про оренду землі»,  розглянувши  заяву 
Карпухіної Надії Михайлівни, Подгурської Алли Василівни, Раділової Ірини 
Георгіївни, Кравченка Сергія Михайловича, 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. Припинити дію договору оренди землі від 03.01.2020 року № 245 
(запис про державну реєстрацію від 08.01.2020 року № 35020969) гр. 
Подгурській Аллі Василівні, на земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1286 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 



0,1000 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Скальська, 13-а, 
у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою.  

 
4. Зобов`язати Подгурську А.В. здійснити державну реєстрацію угоди 

щодо припинення права оренди на землю. 
 
5. Внести зміни до договору оренди землі від 01.10.2015 року № 115 

(запис про державну реєстрацію від 16.11.2015 року № 12114116) укладеного 
з фізичною особою – підприємцем Раділовою Іриню Георгіївною, на 
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0155, з цільовим 
призначенням В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  
площею 0,0020 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. 23 
Серпня, 7-б, у зв’язку з набуттям права власності на ½ частину споруди 
фізичною особою – підприємцем Кравченком Сергієм Миколайовичем, а 
саме: 

 
у преамбулі, тексті договору оренди землі від 01.10.2015 року № 115  

після слів «Раділова Ірина Георгіївна», добавити слова: «та  фізична особа – 
підприємець Кравченко Сергій Миколайович» у відповідному відмінку. 

 
у реквізитах договору оренди землі від 01.10.2015 року № 115  додати 

реквізити Кравченка Сергія Миколайовича. 
 
У пункті 9 розділу «Орендна плата» доповнити славми та цифрами: 

«Орендна плата сплачується орендарями у рівних долях.»  
 
6. Зобов`язати Раділову Ірину Георгіївну та Кравченка Сергія 

Михайловича здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору 
оренди землі від 01.10.2015 року № 115 (запис про державну реєстрацію від 
16.11.2015 року № 12114116) 
 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                               А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1061 - VII 

 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1062 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1063 - VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  

 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1064 - VII 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
 
Про поновлення дії договорів оренди землі за 
клопотанням фізичних осіб – підприємців 
Апонюк Ельгізи Аннасівни та Апонюка 
Василя Анатолійовича, Чумаченка Юрія 
Миколайовича 

 
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, Чумаченка Юрія Миколайовича, 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. Поновити до 01.01.2021 року термін дії договору оренди землі від 

30.09.2016 року № 211 гр. Чумаченку Юрію Миколайовичу, на частину 
земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:001:0003 для 
будівництва і обслуговування нежитлових будівель, площею 0,5800 га, за 



адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 39 та 
встановити ставку оренди землі у розмірі 4 % від нормативної грошової 
оцінки землі. 

 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1065 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1066 - VII 

 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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, 15, 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1067 - VII 

 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1068 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про вилучення з користування 
земельної ділянки за клопотанням 
Кіцмена Володимира Семеновича, 
Скакуна Олега Вікторовича 

 
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, 
Скакуна Олега Вікторовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Вилучити у гр. Кіцмена Володимира Семеновича земельну 

ділянку площею 0,0900  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. Вилучити у гр. Скакуна Олега Вікторовича 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, вул. Відрадна, у зв’язку з добровільною відмовою 
заявника. Зарахувати земельну ділянку до земель запасу. 

 
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 28.12.1991 року № 201, у частині, що 
стосується гр. Скакуна Олега Вікторовича.  
 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1069 - VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про надання в оренду земельної 
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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1070 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про надання в оренду земельної 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1071 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 

 
Про внесення змін: у рішення 
Татарбунарської міської ради від 
10.11.2006 року № 79 – V за заявою 
Пєркової Людмили Владимировни та у 
рішення Татарбунарської міської ріди від 
29.11.2019 року № 976-VII за клопотанням 
товариства з обмеженою відповідальністю  
«Татарбунарська вовняна компанія» 
 
 
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 
Владимировни, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю  
«Татарбунарська вовняна компанія», 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 

Владимировни (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 слів: «Перковій Людмілі Володимирівні», зазначити 

слова: «Пєрковій Людмилі Владимировні». 
 
 2. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ріди від 29.11.2019 

року № 976-VII, у частині, що стосується товариства з обмеженою 
відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія», а саме: 

 
у пункті 8, замість слів: «для будівництва і обслуговування нежитлової 

будівлі»  зазначити слова, цифри та знаки перетину: «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»; 

 
у пунктах 6, 9, замість слів: «для будівництва і обслуговування 

нежитлової будівлі». зазначити слова, цифри та знаки перетину: «В.03.07,  
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»; 

 
у пункті 4, 5, 7, 10,  замість слів: «для будівництва і обслуговування 

нежитлової будівлі»  зазначити слова, цифри та знаки перетину: «В.02.10, для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури». 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1072 - VII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1073 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1074 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1075 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII 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.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1076 - VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок друга сесія VII скликання 
 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за 
клопотанням Головатої Алли Євгенівни, 
Капітан Марії Іванівни, Поліщук Марини 
Павлівни 

 
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, Капітан Марії Іванівни, Поліщук 
Марини Павлівни, 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. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Капітан 
Марії Іванівні із земель комунальної власності з цільовим призначенням: для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 
0,0180 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Центральна, будинок 44.  

         



4. Зобов`язати гр. Капітан Марію Іванівну надати розроблений проект 
землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

         
5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Поліщук 
Марині Павлівні з цільовим призначенням: 03.15,  для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови орієнтовною площею 
0, 0500 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.Чорноморська, 
80-а.  
         

6. Зобов`язати гр. Поліщук Марину Павлівну надати розроблений проект 
землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

 
7. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 
цього рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі 
Одеської області.  

 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 
       
« 10 » квітня  2020 р. 
№ 1077 - VII 
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