
 
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

10.08.2020 р.         №117-р 

 

Про скликання сорок п’ятої сесії сьомого  

скликання Татарбунарської міської ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

 1. Скликати сорок п’яту сесію сьомого скликання Татарбунарської 

міської ради 21 серпня 2020 року о 14.00 годині в залі засідань міської ради. 

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

 

 

Голова міської ради      А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок денний  сорок п’ятої сесії сьомого скликання 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року. 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року 

№ 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік». 

3. Про затвердження актів  приймання передачі майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району  до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Одеської області.  

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2017 року № 417-VII 

«Про передачу в оренду комунального майна двох гаражів розташованих в 

м.Татарбунари вул. Центральна, 36». 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Головатої Алли Євгенівни, Головатого 

Сергія Сергійовича, Головатого Даміана-Олександра Сергійовича 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» та надання земельної ділянки в оренду 

за клопотанням Султан Світлани Пантеліївни 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Максимчука Івана Івановича 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Нагнібєди Євгена Віталійовича 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Кравченка Григорія Григоровича 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Кічук Марини Іванівни 



17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Зарєчної Лариси 

Миколаївни 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Мартиненка Сергія 

Леонідовича 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Лози Миколи 

Олександровича 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для передачі у власність за клопотанням Зімченка Миколи 

Івановича 

21. 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 Мартиненка Леоніда 

Дмитровича 

22. 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 Стоянової Варвари 

Миколаївни 

23. 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 Кршемінського 

Олега Володимировича 

24. 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 Павленко Наталії 

Василівни 

25. 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 Гусаренка Олега 

Івановича 

26. 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 Байлук Валерії 

Іванівни 

27. 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 Чернявської 

Людмили Миколаївни 



28. 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 Гриценко Анжели 

Павлівни 

29. 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 Сєдого Василя 

Григоровича 

30. 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 Ольги 

Юріївни 

31. 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 Мукієнка Анатолія 

Семеновича 

32. 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 Козлової Людмили 

Григорівни 

33. 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 Сімаченка 

Олександра Івановича 

34. 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 Кузнєцової Світлани 

Леонтіївни 

35. 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 Нейковського 

Миколи Леонідовича, Нейковської Килини Георгіївни 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для надання земельної ділянки в оренду за клопотанням 

Малярчука Олега Анатолійовича, Вєтрогон Ганни Олексіївни 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Татарбунари для надання земельної ділянки в оренду за клопотанням 

Радова Анатолія Івановича 

38. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Градинар 

Тамари Василівни, Назаренка Віктора Васильовича 

39. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням фізичних осіб-

підприємців: Раділової Ірини Георгіївни та Кравченка Сергія Миколайовича 



40. Про надання земельної ділянки в оренду за клопотанням фізичної особи-

підприємця Кравченка Сергія Миколайовича 

41. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Дерена 

Валерія Віталійовича 

42. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Бондаренко 

Юлії Олександрівни 

43. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Фогель 

Галини Василівни 

44. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Ільченка 

Олександра Миколайовича 

45. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Барбу 

Олександра Омеляновича та Барбу Рити Валеріївни 

46. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за 

клопотанням Вторенко Наталі Дмитрівни 

47. Про поновлення на новий термін дії договору оренди землі за 

клопотанням Статенчук Тамари Прокопівни 

48. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

19.06.2008р. №373-V та від 23.12.2008р. №471-V 

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням фізичних осіб-підприємців:  

Апонюка Василя Анатолійовича, Апонюк Ельгізи Аннасівни  

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Гіржева Вадима Георгійовича 

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Сивоконь Геннадія 

Костянтиновича 

52. Про скасування рішення Татарбунарської міської ради від 10.04.2020 року 

№ 1075-VII за заявою Куриленко Олени Валентинівни 

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Куриленка Сергія Сергійовича 

54. Про скасування рішення Татарбунарської міської ради від 29.11.1994 року 

№ 214 за заявою Рицького Сергія Олександровича 

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Рицького Сергія 

Олександровича 

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням Іваногло Георгія Васильовича 

57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням фізичної особи-підприємця 

Могильнікова Валентина Дмитровича. 

58. Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 19.06.2020 

року № 1102 – VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду за клопотанням АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

59. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Усатенко 



Світлани Григорівни. 

60. Про передачу земельної ділянки у власність за клопотанням Климович 

Катерини Валеріївни. 

61.Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 


