
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок п’ята  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 

2020 рік» 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 2019 

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

 2. Надати: 

 2.1. одноразову адресну матеріальну допомогу на вирішення соціально-

побутових проблем мешканцям міста: 

 Чумаченко Тетяні Антонівна - 2 000 грн.; 

 Сивоконь Агафії Олексіївні - 1200 грн; 

 Павленко Наталії Петрівні – 2000 грн.; 

 Ісак Вірі Іванівні – 2000 грн.; 

 Сухіно Олександру Савовичу – 400 грн.; 

 Осачому Павлу Івановичу – 1000 грн.; 

 Чеботарьовій Людмилі Андріївні 4000 грн. 

 Котович Олександру Олександровичу– 1000 грн.; 

 2.2. одноразову адресну матеріальну допомогу учаснику АТО  Чуприні 

Миколі Васильовичу – 2 000 грн. 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ 

«Про міський бюджет на 2020 рік» 



 2.3. одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування мешканцям 

міста: 

Аврам Валентині Валентинівні – 600 грн.; 

Друговіній Наталії Василівні – 3000 грн.; 

Беседенко Олександру Герасимовичу – 1000 грн. 

 2.4. на вирішення соціально-побутових проблем лікарям КНП 

«Татарбунарська  центральна районна лікарня», які не мають власного житла в 

м. Татарбунари, щомісячно до кінця 2020 року: 

 Гетманець Ользі Георгіївні по 2 000 щомісячно; 

 Климовець Вікторії Віталіївні по 2000 щомісячно. 

 2.5. на вирішення соціально-побутових проблем лікарям КНП 

«Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги 

Татарбунарської районної ради Одеської області», які не мають власного житла 

в м. Татарбунари, щомісячно до кінця 2020 року: 

 Далаковій Ользі Василівні по 2 000 щомісячно; 

 3. В пункті 6 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 10.04.2020 

року   № 1030 – VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 

29.11.2019 року № 949-VIІ «Про міський бюджет на 2020 рік» слова в тексті 

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» замінити словами «по вулиці 

Чорноморська». 

 4. Затвердити розпорядження міського голови від 04.08.2020 року № 114-

р «Про внесення змін до розпису доходів та видатків міського бюджету на 2020 

рік» по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 

1 398 246 грн. на об’єкт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Зоряна в м. Татарбунари  Одеської  області». 

 5. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  4  рішення  міської  ради  

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

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

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

«Правопорядок»,  «Охорона  навколишнього  природного  середовища  м. 

Татарбунари»   на  2020 рік», а саме: 

 5.1.Обсяги фінансування  заходів міської програми «Діти м. 

Татарбунари» на 2020 рік 

      Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

фінансування  

(грн.) 

Виконавець 

 1. Придбання  спортивного  інвентарю   та 

матеріалів  для  учбового   та трудового  

процесу   для пришкільних майданчиків,  

Будинку дитячої творчості,  комунальних 

-11 000,00 Виконавчий  

комітет 



дошкільних закладів,  недільної школи   

релігійної громади  Свято-Успенської  Церкви 

 

2. 

Придбання   меблів   та  обладнання   для 

комунальних  дошкільних закладів  та  

загальноосвітніх   шкіл    міста 

      + 11000,00 Виконавчий  

комітет 

 5.2. Обсяги фінансування заходів міської програми «Охорона 

навколишнього природного середовища м. Татарбунари на 2020 рік 

      Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

фінансування  

(грн.) 

Виконавець 

 1. Виділення коштів КП «Водопостачальник» на 

оплату  

послуг сторонніх організацій для проведення робіт 

з розчистки сміттєзвалища 

-15 000,00 КП Водопоста 

чальник» 

2. Виділення коштів КП «Водопостачальник» для 

оплати послуг з благоустрою полігону твердих 

побутових 

відходів 

+18 000,00 КП Водопоста 

чальник» 

3 Придбання зелених насаджень для озеленення м. 

Татарбунари 

-3 000,00 Управління 

майном  

комунальної   

власності    та  

забезпечення   

благоустрою   

міста УМКВ  

ЗБМ 

 6. Внести зміни до рішення міської ради від 29.11.2019 року № 956 – VII 

«Про затвердження структури виконавчих органів Татарбунарської міської 

ради», а саме: 

 В додатку до зазначеного рішення у відділі з питань діловодства та 

контролю – секретаріат ради та виконавчого комітету в позиції 3 посаду 

«Спеціаліст» замінити на посаду «Головний спеціаліст».  

 7. Змінити назву проектно-кошторисної документації по об'єкту «Міні 

футбольне поле зі штучним покриттям в КЗ «Татарбунарський НВК «ЗОШ І–ІІІ 

ступенів – гімназія» по вул. Князєва,5 м. Татарбунари, Татарбунарський район, 

Одеська область - будівництво» на «Міні футбольне поле зі штучним 

покриттям в КЗ «Татарбунарська ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 ім. В.З.Тура» по вул. 

Барінова,10 м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська область - 

будівництво» 

 8. Делегувати повноваження районному відділу освіти Татарбунарської 

райдержадміністрації щодо корегування проектно-кошторисної документації по 

об'єкту «Міні футбольне поле зі штучним покриттям в КЗ «Татарбунарська 

ЗОШ І–ІІІ ступенів №1 ім. В.З.Тура» по вул. Барінова,10 м. Татарбунари, 

Татарбунарський район, Одеська область - будівництво». 

 9. Надати згоду на прийняття зі спільної власності територіальних громад 

сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської 



міської ради Одеської області комунальне підприємство КП «ДОЗ «Зорька»» 

Татарбунарської районної ради. 

 10. Визначити використання коштів в сумі 115 000 грн., отриманих від 

фізичних осіб підприємців по договорам щодо пайової участі в утриманні 

об’єктів благоустрою міста по коду доходів власних надходжень міського 

бюджету 25020200, для надання послуг по утриманню вулично-дорожньої 

мережі міста Татарбунари шляхом поточного ремонту дорожнього покриття 

вулиці Центральна на суму 45 000 грн., вулиці Горького на суму 45 000 грн. та 

вулиці Князєва на суму 25 000 грн. 

       11 Передати з балансу КП «Водопостачальник» на баланс КП «Бесарабія» 

основний засіб:  

 Найменування Кількість Балансова 

вартість 

    

1 Сміттєвоз (марки МАЗ, модель 5337, номер 

шасі (кузова, рами)Y3M53370240003773, 

тип спеціальний вантажний-спеціальний 

сміттєвоз –С) 

1 995 000 

 Всього 1 995 000 

     Для передачі зазначеного основного засобу створити комісію у складі: 

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

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

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

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

- Іванченко Н.А. – головний бухгалтер КП «Водопостачальник» 

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

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

 12. Відповідно статті 15 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», надати згоду КП «Бесарабія» про передачу в оренду КП 

«Водопостачальник» комунального майна Татарбунарської міської ради - 

Сміттєвоз (марки МАЗ, модель 5337, номер шасі (кузова, 

рами)Y3M53370240003773, тип спеціальний вантажний-спеціальний сміттєвоз 

–С) строком до кінця 2020 року. 

 Для передачі сміттєвоза в оренду діє комісія, створена в п. 11 цього 

рішення. 

 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

Міський голова                                                  А.П.Глущенко 

 

« 21 » серпня 2020 р. 

№  1113 -VII 

 

 

 



   Додаток  1 

   до рішення сесії міської ради 

   від 21.08.2020 року 

   № 1113 - 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 

40000000 Офіційні трансферти 1 398 246,00 1398246,00     

41000000 Від органів державного управління 1 398 246,00 1398246,00     

41030000 
Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам 
1 398 246,00 1398246,00     

41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій  

1 398 246,00 1398246,00     

  Всього доходів 1398246,00 1398246,00 0,00 0,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.  Лютикова Л.С.     

 

 

 

 



      

   Додаток № 2   

  до рішення  міської ради від 21.08.2020  № 1113-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 -1317246,00 1317246,00 1317246,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 -1317246,00 1317246,00 1317246,00 

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 -1317246,00 1317246,00 1317246,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1317246,00 1317246,00 1317246,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1317246,00 1317246,00 1317246,00 

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 -1317246,00 1317246,00 1317246,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     

      

 



           Додаток 3  

           
 до рішення  міської 

ради  
 

 

           
 від 21.08.2020 р.  

№ 1113 - VII 
 

 

РОЗПОДІЛ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 рік  

               (грн.)  

Код 
програмн

ої 
класифік

ації 
видатків 

та 
кредитув

ання 
місцевих 
бюджетів 

Код 
Типов

ої  
програ

мної 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
місцев

их 
бюдже

тів 

Код  
функці
ональн

ої 
класи

фікації 
видатк

ів та 
кредит
ування 
бюдже

ту 

Найменування головного 
розпорядника, 

відповідального виконавця, 
бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з  

ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗО
М 

Кошти що 
передаються 
із загального 

до спец 

Усього 

видат
ки 

спож
иван

ня 

з них 

вид
атк
и 

роз
вит
ку 

Усьог
о 

у 
тому 
числі  
бюдж

ет 
розви

тку 

вид
атк
и 

спо
жи
ван
ня 

з них 

  видатки 
розвитку 

опл
ата 
пра
ці 

ко
му
нал
ьні 
пос
луг
и 
та 

ене
рго
нос

ії 

оплат
а 

праці 

ко
му
нал
ьні 
пос
луг
и 
та 

ене
рго
нос

ії 

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

3000     
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
-40600 

-
4060

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-
4060

0 
0 

011314

0 
3140 1040 

Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок 

коштів на оздоровлення 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) 

-40600 
-

40600 
                  

-
4060

0 

  

4000     Культура i мистецтво 
37398,4

1 

37398

,41 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3739
8,41 

0 

011408

1 
4081 0829 

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

37398,4

1 

37398

,41 
                  

3739
8,41   



мистецтва  

5000     Фiзична культура i спорт 

-
60000,0

0 

-
6000
0,00 

0,0
0 

0,0
0 

0,0
0 

0,00 0,00 
0,0

0 
0,00 

0,0
0 

0,00 
-

6000
0 

0,00 

011506

2 
5062 0810 

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні 

-

60000,0

0 

-

60000

,00 

                  

-
6000

0 
0,00 

      
в т. ч. КЗ ТМР "СК 

Татарбунари" 
                      0   

6000     
Житлово-комунальне 

господарство 

73201,5

9 

73201

,59 

0,0

0 

-

148

798

,41 

0,0

0 

-

11000

,00 

-

11000

,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

6220
1,59 

-11000,00 

011601

3 
6013 0620 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

102000,

00 

10200

0,00 
                  

1020
00 

  

      в т. ч. КП "Водопостачальник" 
102000,

00 

10200

0,00 
                  

1020
00 

  

011603

0 
6030 0620 

Організація благоустрою 

населених пунктів 

-

28798,4

1 

-

28798

,41 

0,0

0 

-

148

798

,41 

0,0

0 

-

11000

,00 

-

11000

,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

-

39798

,41 
-11000,00 

      в т. ч. виконком 

-

148798,

41 

-

14879

8,41 

  

-

148

798

,41 

  

-

11000

,00 

-

11000

,00 

        

-
1597
98,41 

-11000,00 

      в т. ч. КП "Бесарабія" 
120000,

00 

12000

0,00 
                  

1200
00 

  

7000     Економічна діяльність           
13282

46,00 

13282

46,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

13282

46,00 
1328246,00 

011736

3 
7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій 

          
13982

46,00 

13982

46,00 
        

1398
246,0

0 
1398246,00 

      в т. ч. КП "Бесарабія"           
13982

46,00 

13982

46,00 
        

1398
246,0

0 
1398246,00 



011735

0 
7350 0443 

Розроблення схем планування 

та забудови територій 

(містобудівної документації 

          

-

70000

,00 

-

70000

,00 

        

-
7000
0,00 

-70000,00 

8000     Інша діяльність                           

011834

0 
8340 0540 

Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів 
          0,00   

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 0,00 0,00 

      в т.ч. КП "Водопостачальник"           
3000,

00 
  

300

0,0

0 

      
3000,

00 
  

      в т.ч. УМКВ  ЗБМ           

-

3000,

00 

  

-

300

0,0

0 

      

-
3000,

00 
  

9000     Міжбюджетні трансферти 
71000,0

0 

71000

,00 

0,0

0 

0,0

0 

0,0

0 
0,00 0,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

7100
0 

0,00 

011977

0 
9770 0180 

Інші субвенції з місцевого 

бюджету  

71000,0

0 

71000

,00 
                  

7100
0 

  

      

в т. ч. Субвенція районному 

бюджету на здійснення 

заходів комплексної програми 

«Розвиток фізичної культури 

та спорту в Татарбунарському 

районі на період до 2020 року»   

71000,0

0 

71000

,00 
                  

7100
0 

  

      Усього 
81000,0

0 

81000

,00 

0,0

0 

-

148

798

,41 

0,0

0 

13172

46,00 

13172

46,00 

0,0

0 
0,00 

0,0

0 
0,00 

13982

46,00 
1317246,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

           

Додаток  4 

до  рішення  міської ради від 21.08 2020  № 

1113-VІІ 

    ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ  

    міського бюджету на 2020рік     

Код Найменування бюджету-

одержувача/ надавача 

міжбюджетного трансферту 

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам  

дотаці

я на: 

субвенції усьог

о 

дотаці

я на: 

субвенції усього  

загального 

фонду на: 

спеціальног

о фонду на: 

загального 

фонду на:  

спеціальног

о фонду на:  

найменування трансферту субвенція районному бюджету  

                     

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

011977

0 

Районний бюджет 

Татарбунарського району/ 

міський бюджет м. 

Татарбунари                   71000   71000 

 

  

Субвенція районному бюджету 

на здійснення заходів 

комплексної програми 

«Розвиток фізичної культури та 

спорту в Татарбунарському 

районі на період до 2020 року»                     71000   71000 

 

Х УСЬОГО                   71000   71000  

               

 Міський голова         
А.П.Глущенк
о   

 

               

Вик:  Лютикова Л.С.              

 



        Додаток 5 

       до  рішення міської ради  

       від 21.08.2020 року   

       № 1113- 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 

Функ

ціона

льної 

класи

фікац

ії 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

бюдж

ету 

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 
    -40600,00 -40600,00     

0113140 3141   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

Програма 

"Оздоровлення 

дітей м. 

Татарбунари" 

рішення від 

18.01.2016 

№ 24-VII 

-40600,00 -40600,00     

4000     Культура і мистецтво     37398,41 37398,41     

0114081 4081   

Забезпечення діяльності інших закладів в 

галузі культури і мистецтва 

Міська програма 

культурно-

масових та 

мистецьких 

заходів 

рішення від 

30.11.2018 

№ 723-VII 

37398,41 37398,41     

                    



х х х УСЬОГО х х -3201,59 -3201,59 0,00 0,00 

          

 Міський голова А.П.Глущенко      

          

Вик: Лютикова Л.С.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

Додаток № 6 

до рішення   від 21.08.2020 № 1113-VII    

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

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевих 

бюджетів 

Код  

Типової 

програм

ної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціо

нальної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми  

згідно з типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Назва об’єкта відповідно  

до проектно- кошторисної 

документації  

Строк 

реалізації 

обьєкта 

(рік 

початку і 

завершенн

я) 

Загаль

на 

вартіст

ь 

обьєкт

а , грн 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку,грн 

Рівень 

будівельної 

готовності 

обьєкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду,% 

6000     Житлово-комунальне господарство 
      -11 000,0   

0116030/311

0 
6030 0620 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

Придання гойдалок     -11 000,0 
  

        
          

7000     Економічна діяльність 
      1328246,00   

0117350/228

1 
2281 0443 

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації 

Виготовлення проектів 

землеустрою щодо 

відведення земельних 

ділянок 

    -70000,00 

  

0117363/321

0 
7363 0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Зоряна в м. 

Татарбунари  Одеської  

області (КП "Бесарабія") 

    1398246,00 

  



0117461/321

0 
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") 

    -201300,00 

  

0117461/321

0 
7461 0456 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

вулиці Чорноморська в м. 

Татарбунари  Одеської  

області (КП "Бесарабія") 

    201300,00 

  

                  

      Всього        1317246,00   

         

   
Міський голова 

А.П.Глущенко    
 

Вик. 

Лютикова 

Л.С. 

   

     



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за І півріччя 2020 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за І 

півріччя 2020 року», відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу 

України, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу  

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради Лютикової 

Л.С.  «Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року» 

взяти до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року по доходах 

всього в сумі 9 615 730,54 грн., в тому числі по доходам загального фонду – 9 

361 249,64 грн. та доходам спеціального фонду 254 480,90 грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за І півріччя 2020 року по видаткам 

всього у сумі 9 594 964,14 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду – 

7 894 655,35. та по видаткам спеціального фонду – 1 700 308,79 грн.  (додаток 

2). 

4. Затвердити звіт за І півріччя 2020 року про споживання електроенергії 

бюджетними установами міського бюджету на суму 375 316,18 грн., звіт про 

споживання твердого палива бюджетними установами міського бюджету на 

суму 4 290,65 грн., звіт про споживання води бюджетними установами міського 

бюджету на суму 3 648,02 грн. (додаток 3). 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      А.П. Глущенко 

       

« 21» серпня  2020 р. 

№ 1114 - VII



        Додаток 1 

        до рішення  міської ради 

                                              від  21.08.2020 року 

        №  1114- VII 

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за І півріччя 2020 року за класифікацією доходів 

        грн.   

  Показники 

 

Затвердже

но план з 

урахування

м змін 

у тому числі 

Виконан

о 

у тому числі 
Виконан

ня до 

плану ., 

% 

у тому числі 

Загальни

й фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальни

й фонд 

Спеціальн

ий фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 
9 291 

744,00 

9 264 

744,00 
27 000,00 

9 081 

774,29 

9 047 

894,85 
33 879,44 97,74 97,66 125,48 

11000000 

Податки на доходи, 

податок на прибуток, 

податки на збільшення 

ринкової вартості 

200,00 200,00   
-17 

061,00 

-17 

061,00 
  -8 530,50 -8 530,50   

11020200 

Податок на прибуток 

підприємств 

комун.власності 
200,00 200,00   

-17 

061,00 

-17 

061,00 
  -8 530,50 -8 530,50   

13030000 
Рентна плата за 

користування надрами 
1 200,00 1 200,00   1 291,06 1 291,06   107,59 107,59   

13030100 

Рентна плата за 

користування надрами для 

видобування корисних 

копалин 

загальнодержавного 

значення 

1 200,00 1 200,00   1 291,06 1 291,06   107,59 107,59   

14000000 
Внутрішні  податки на 

товари  та послуги  

2 494 

824,00 

2 494 

824,00 
  

1 989 

060,09 

1 989 

060,09 
  79,73 79,73   



14040000 

Акцизний податок  з 

реалізації субєктами 

господар.роздріб.торгівлі  

підакцизних товарів  

327 324,00 
327 

324,00 
  

349 

975,52 

349 

975,52 
  106,92 106,92   

14020000 

Акцизний податок з 

вироблених в Україні 

підакцизних товарів 

(продукції) 

417 500,00 
417 

500,00 
  

367 

881,97 

367 

881,97 
  88,12 88,12   

14030000 

Акцизний податок з 

ввезених в Україну 

підакцизних товарів 

(продукції) 

1 750 

000,00 

1 750 

000,00 
  

1 271 

202,60 

1 271 

202,60 
  72,64 72,64   

18000000 Місцеві податки і збори 
6 768 

520,00 

6 768 

520,00 
  

7 074 

604,70 

7 074 

604,70 
  104,52 104,52   

18010000 Податок на майно 
1 420 

807,00 

1 420 

807,00 
  

1 637 

549,73 

1 637 

549,73 
  115,25 115,25   

18010100 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

      323,49 323,49         

18010200 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є власниками 

об'єктів житлової 

нерухомості 

5 250,00 5 250,00   2 328,56 2 328,56   44,35 44,35   

18010300 

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

1 700,00 1 700,00   1 776,68 1 776,68   104,51 104,51   



особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

18010400 

Податок на нерухому 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений юридичними 

особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової 

нерухомості 

28 300,00 
28 

300,00 
  

29 

413,73 

29 

413,73 
  103,94 103,94   

18010500 
Земельний податок з 

юридичних осіб 
168 385,00 

168 

385,00 
  

224 

442,91 

224 

442,91 
  133,29 133,29   

18010600 
Орендна плата з 

юридичних осіб 
577 758,00 

577 

758,00 
  

677 

653,86 

677 

653,86 
  117,29 117,29   

18010700 
Земельний податок з 

фізичних осіб 
140 084,00 

140 

084,00 
  

139 

189,10 

139 

189,10 
  99,36 99,36   

18010900 
Орендна плата з фізичних 

осіб 
484 830,00 

484 

830,00 
  

522 

831,40 

522 

831,40 
  107,84 107,84   

18011000 
Транспортний податок з 

фізичних осіб 
2 000,00 2 000,00   

27 

090,00 

27 

090,00 
  1 354,50 1 354,50   

18011100 
Транспортний податок з 

юридичних осіб 
12 500,00 

12 

500,00 
  

12 

500,00 

12 

500,00 
  100,00 100,00   

18020000 

Збір за місця для 

паркування 

трансп.засобів  

28 400,00 
28 

400,00 
  

30 

012,00 

30 

012,00 
  105,68 105,68   

18030000 Туристичний збір 15 300,00 
15 

300,00 
  

10 

844,85 

10 

844,85 
  70,88 70,88   

18030200 

Туристичний збір, 

сплачений фізичними 

особами 
15 300,00 

15 

300,00 
  

10 

844,85 

10 

844,85 
  70,88 70,88   

18050000 Єдиний податок 
5 304 

013,00 

5 304 

013,00 
  

5 396 

198,12 

5 396 

198,12 
  101,74 101,74   

18050300 Єдиний податок з 732 972,00 732   762 762   104,02 104,02   



юридичних осіб 972,00 420,26 420,26 

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
4 474 

755,00 

4 474 

755,00 
  

4 513 

117,63 

4 513 

117,63 
  100,86 100,86   

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких 

частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за 

попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків" 

96 286,00 
96 

286,00 
  

120 

660,23 

120 

660,23 
  125,31 125,31   

19000000 Інші податки та збори 27 000,00   27 000,00 
33 

879,44 
  33 879,44 125,48   125,48 

19010000 Екологічний податок 27 000,00   27 000,00 
33 

879,44 
  33 879,44 125,48   125,48 

19010100 

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

забруднення 

26 000,00   26 000,00 
33 

227,22 
  33 227,22 127,80   127,80 

19010200 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні 

об'єкти 

                  

19010300 

Надходження від 

розміщення відходів у 

спеціально відведених для 

цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

1 000,00   1 000,00 652,22   652,22 65,22   65,22 

19090100 Кошти, що передаються                



(отримуються), як 

компенсація із загального 

фонду державного 

бюджету бюджетам 

місцевого самоврядування 

відповідно до вимог 

пункту 43 розділу VI 

"Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного 

кодексу України та 

постанови Кабінету 

Міністрів України від 

08.02.2017 р. N 96 "Деякі 

питання зарахування 

частини акцизного 

податку з виробленого в 

Україні та ввезеного на 

митну територію України 

пального до бюджетів 

місцевого 

самоврядування" 

20000000 
Неподаткові 

надходження 
449 642,21 

291 

340,00 
158 302,21 

473 

565,25 

313 

354,79 
160 210,46 105,32 107,56 101,21 

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
2 000,00 2 000,00   4 536,00 4 536,00   226,80 226,80   

21010300 

Частина чистого 

прибутку(доходу)комуна

льних унітарних 

підприємств 

                  

21080000 Інші надходження 2 000,00 2 000,00   4 536,00 4 536,00   226,80 226,80   

21081100 
Адміністративні штрафи 

та інші санкції 
2 000,00 2 000,00   4 536,00 4 536,00   226,80 226,80   



21081500 

Адміністративні штрафи 

та штрафні санкції за 

порушення законодавства 

у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів  

                  

22000000 

Адміністративні збори 

та платежі,доходи від 

некомерційної 

господ.діяльності 

283 940,00 
283 

940,00 
  

303 

377,33 

303 

377,33 
  106,85 106,85   

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
250 300,00 

250 

300,00 
  

263 

365,92 

263 

365,92 
  105,22 105,22   

22010300 

Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань, 

                  

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
200 500,00 

200 

500,00 
  

210 

655,92 

210 

655,92 
  105,07 105,07   

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

49 800,00 
49 

800,00 
  

52 

710,00 

52 

710,00 
  105,84 105,84   

22080000 

Надходження від 

орендної плати за 

користування цілісним 

майновим комплексом 

та іншим державним 

майном 

28 740,00 
28 

740,00 
  

31 

537,66 

31 

537,66 
  109,73 109,73   



22080400 

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності 

28 740,00 
28 

740,00 
  

31 

537,66 

31 

537,66 
  109,73 109,73   

22090000 Державне мито 4 900,00 4 900,00   8 473,75 8 473,75   172,93 172,93   

22090100 

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та оформлення 

документів, у тому числі 

за оформлення документів 

на спадщину і дарування 

500,00 500,00   4 733,75 4 733,75   946,75 946,75   

22090200 

Державне мито, не 

віднесене до інших 

категорій 
                  

22090400 

Державне мито, пов'язане 

з видачею та 

оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян 

України 

4 400,00 4 400,00   3 740,00 3 740,00   85,00 85,00   

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 
5 400,00 5 400,00   7 349,71 5 441,46 1 908,25 136,11 100,77   

24060000 Інші надходження       1 908,25   1 908,25       

24060300 Інші надходження 5 400,00 5 400,00   5 441,46 5 441,46   100,77 100,77   

24062100 

Грошові стягнення за 

шкоду,заподіяну 

порушенням 

законодавства про 

охорону навколишнього 

природного середовища 

      1 908,25   1 908,25       



24170000 

Надходження коштів 

пайової участі у розвитку 

інфраструктури 

населеного пункту 

                  

25000000 

Власні 

надходж.бюджетних 

установ 

158 302,21   158 302,21 
158 

302,21 
  158 302,21     100,00 

25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно з їх основною 

діяльністю  

158 302,21   158 302,21 
158 

302,21 
  158 302,21     100,00 

25010200 

Надходження бюджетних 

установ від додаткової 

(господарської) діяльності 
3 277,00   3 277,00 3 277,00   3 277,00     100,00 

25020200 

Кошти, що отримують 

бюджетні установи від 

підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для 

виконання цільових 

заходів, у тому числі 

заходів з відчуження для 

суспільних потреб 

земельних ділянок та 

розміщених на них інших 

об'єктів нерухомого 

майна, що перебувають у 

приватній власності 

фізичних або юридичних 

осіб 

155 025,21   155 025,21 
155 

025,21 
  155 025,21     100,00 

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
60 391,00   60 391,00 

60 

391,00 
  60 391,00     100,00 



31010200 

Кошти від реалізації 

безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного 

територіальною громадою 

в порядку спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких 

невідомі 

                  

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 

60 391,00   60 391,00 
60 

391,00 
  60 391,00     100,00 

31000000 

Надходження від 

продажу основного 

капіталу 

               

31010000 

Кошти від реалізації 

скарбів майна,одержаного 

державою або 

територ.громадою в 

порядку спадкування чи 

дарування,без хоз.майна, 

знахідок,а також 

валютних цінностей і 

грошов.коштів,власники 

яких не відомі 

               

31010200 Кошти від реалізації                



безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного 

територіальною громадою 

в порядку спадкування чи 

дарування, а також 

валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких 

невідом 

31030000 
Кошти від відчуження 

майна 
               

33000000 
Кошти від продажу землі 

і нематеріальних активів 
               

33010000 Кошти від продажу землі                 

33010100 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться 

на території Автономної 

Республіки Крим 

               

40000000 Офіційні трансферти                

41052300 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
                  

  Разом доходів 
9 801 

777,21 

9 556 

084,00 
245 693,21 

9 615 

730,54 

9 361 

249,64 
254 480,90 98,10 97,96 103,58 

  
Всього доходів 

9 801 

777,21 

9 556 

084,00 
245 693,21 

9 615 

730,54 

9 361 

249,64 
254 480,90 98,10 97,96 103,58 

           

Начальник відділу, головний Л.С.Лютикова       



бухгалтер 

Виконавець : Лютикова Л.С.          

 

                                                                  



         Додаток  2 

         до рішення міської ради 

         від  21.08.2020 року. 

          № 1114- VII 

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за  І півріччя 2020 року за функціональною структурою    

                      грн. 

код Найменування 

Затверд

жено 

план на 

звітний 

період з 

урахува

нням 

змін 

у т.ч. 

План на 

9 місяців 

2011 

року 

(заг.фон

д) 

Касові 

видатк

и 

у т.ч. 

Виконанн

я до 

плану за 

звітний 

період , 

% 

у т.ч. 

загальни

й фонд 

спеціальни

й фонд 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 

загальни

й фонд, 

% 

спеціальни

й фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

0150 

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у місті 

ради (у разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської рад 

3 617 

652,00 

3 595 

149,00 22 503,00   

3 370 

792,34 3 348 415,34 22 377,00 93,18 93,14 99,44 

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 
2 671 

000,00 

2 671 

000,00     
2 517 

380,98 2 517 380,98   94,25 94,25   



  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 
69 

489,00 

69 

489,00     
52 

700,38 52 700,38   75,84 75,84   

  

 - капітальні 

видатки 
22 

226,00   22 226,00   
22 

100,00   22 100,00 99,43   99,43 

  

 натуральна 

форма 277,00   277,00   277,00   277,00 100,00   100,00 

3000 

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

152 

500,00 

152 

500,00     

97 

698,00 97 698,00   64,06 64,06   

  у тому числі:                     

3140 

Оздоровлення та 

відпочинок дітей                     

3242 

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 
152 

500,00 

152 

500,00     
97 

698,00 97 698,00   64,06 64,06   

4000 

Культура і 

мистецтво 

248 

135,61 

248 

135,61     

207 

420,84 207 420,84   83,59 83,59   

  у тому числі:                     

4081 

Забезпечення 

діяльності інших 

закладів у галузі 

культури і 

мистецтва 
248 

135,61 

248 

135,61     
207 

420,84 207 420,84   83,59 83,59   

  в тому числі                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 2 365,25 2 365,25     
2 

365,25 2 365,25   100,00 100,00   



  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 1 125,00 1 125,00                 

  

капітальні 

видатки                     

5000 

Фізична 

культура та 

спорт 

453 

994,00 

453 

994,00     

350 

864,41 350 864,41   77,28 77,28   

  у тому числі:                     

5062 

Підтримка 

спорту вищих 

досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 
453 

994,00 

453 

994,00     
350 

864,41 350 864,41   77,28 77,28   

  у тому числі:                     

  

 - оплата праці з 

нарахуваннями 
247 

800,00 

247 

800,00     
210 

612,97 210 612,97   84,99 84,99   

  

 - оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 
12 

000,00 

12 

000,00     
10 

916,57 10 916,57   90,97 90,97   

  

Капітальні 

видатки                     

  

натуральна 

форма                     

6000 

Житлово-

комунальне 

господарство 

4 280 

194,00 

4 108 

194,00 172 000,00   

3 847 

177,46 3 676 277,46 170 900,00 89,88 89,49 99,36 



6013 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

1 961 

694,00 

1 817 

694,00 144 000,00   

1 784 

999,35 1 642 099,35 142 900,00 90,99 90,34 99,24 

  у тому числі:                     

  

Капітальні 

видатки 
144 

000,00   144 000,00   
142 

900,00   142 900,00 99,24   99,24 

6030 

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 

2 318 

500,00 

2 290 

500,00 28 000,00   

2 062 

178,11 2 034 178,11 28 000,00 88,94 88,81 100,00 

  у тому числі:                     

  

оплата праці з 

нарахуваннями  
792 

214,00 

792 

214,00     
752 

248,57 752 248,57   94,96 94,96   

  

оплата 

комунальних 

платежів 
335 

000,00 

335 

000,00     
319 

613,67 319 613,67   95,41 95,41   

  

Капітальні 

видатки 
25 

000,00   25 000,00   
25 

000,00   25 000,00 100,00   100,00 

  

натуральна 

форма 3 000,00   3 000,00   
3 

000,00   3 000,00 100,00   100,00 

  

Власні 

надходження                     

7000 

Економічна 

діяльність 

1 687 

027,48 

24 

215,00 

1 682 

527,48   

1 470 

778,59 4 412,80 

1 466 

365,79 87,18 18,22 87,15 

7130 

Здійснення 

заходів із 

землеустрою   

19 

715,00                 



7330 

Будівництво 

інших обєктів 

соціальної та 

виробничої 

інфраструктури 

комунальної 

власності 
452 

000,00   452 000,00   
451 

596,00   451 596,00 99,91   99,91 

7363 

Виконання 

інвестиційних 

проектів в 

рамках 

здійснення 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку 

окремих 

територій 9 964,48   9 964,48               

7368 

Виконання 

інвестиційних 

проектів за 

рахунок 

субвенцій з 

інших бюджетів 
243 

620,00   243 620,00   
38 

792,58   38 792,58 15,92   15,92 

7461 

Утримання та 

розвиток 

автомобільних 

доріг та 

дорожньої 

інфраструктури 

за рахунок 

коштів місцевого 

бюджету 
971 

943,00   971 943,00   
970 

977,21   970 977,21 99,90   99,90 



7650 

Проведення 

експертної 

грошової оцінки 

земельної 

ділянки чи права 

на неї 5 000,00   5 000,00   
5 

000,00   5 000,00     100,00 

7680 

Членські внески 

до асоціації 

органів місцевого 

самоврядування 4 500,00 4 500,00     
4 

412,80 4 412,80   98,06 98,06   

8000 Інша діяльність  

74 

275,76 

45 

803,39 28 472,37   

73 

377,50 44 911,50 28 466,00 98,79   99,98 

8110 

Заходи із 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 
45 

803,39 

45 

803,39     
44 

911,50 44 911,50         

8340 

Природоохоронн

і заходи за 

рахунок цільових 

фондів 
28 

472,37   28 472,37   
28 

466,00   28 466,00 99,98   99,98 

9000 

Міжбюджетні 

трансферти 

177 

093,00 

164 

893,00 12 200,00   

176 

855,00 164 655,00 12 200,00 99,87 99,86 100,00 

9770 

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету 
177 

093,00 

164 

893,00 12 200,00   
176 

855,00 164 655,00 12 200,00 99,87 99,86 100,00 

  

РАЗОМ 

ВИДАТКІВ 

10 690 

871,85 

8 792 

884,00 

1 917 

702,85   

9 594 

964,14 7 894 655,35 

1 700 

308,79 89,75 89,78 88,66 

            

Начальник відділу, 

головний бухгалтер  

Л.С.Лютико

ва     

ВиконавецьЛютикова 

Л.С.        

      Додаток 3 



      до  рішення  міської  ради     

      від 21.08. 2020 року 

      № 1114-VІІ  

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за  1 півріччя 2020 року   

         

№ 

п/п 

Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  1 півріччя 

2020 року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до 

плану за 1 півріччя 2020 

року  

Відсоток 

споживання 

до плану на  

2020р. 

тис.квт./ 

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

1 Міська рада 18,8 53489,00 16,7 44761,71 88,83 83,68 28,32 

2 Благоустрій 123,0 335000,00 122,6 319613,67 99,67 95,41 26,97 

3 Кінотеатр 0,8 2250,00 0,01 24,23 1,25 1,08 0,54 

4 Спорт 4,2 12000,00 4,1 10916,57 97,62 90,97 43,67 

  ВСЬОГО 146,80 402739,00 143,41 375316,18 97,69 93,19 46,75 

         

Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами  

міського бюджету за  1 півріччя 2020 року   

         

№ 

п/п 

Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  1 півріччя 

2020 року з урахуван. змін 
Фактично спожито 

Відсоток споживання до плану за 1 

півріччя 2020 року  

тон грн. тон грн. у нат.вир. 

в нат.вир. 

до плану на 

рік 

в грош.вир. 

до плану на 

2020р. 

1 

Міська  рада                (тверде 

паливо) 0,20 2460,00           

2 

Міська  рада                (побутові 

відходи) 10,00 7540,00 5,72 4290,65 57,20 56,91 53,63 

  ВСЬОГО 10,20 10000,00 5,72 4290,65 57,20 56,91 53,63 

         

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за  1 півріччя 2020 року   

         

№ 

п/п 

Найменування бюджетних 

установ 

Затверджено на  1 півріччя 

2020 року з урахуван. змін 

Фактично 

спож. 

Відсоток споживання до 

квартального плану 

Відсоток споживання до 

плану на  2020р. 

грн. грн. % % 

1 Міська рада 6000,00 3648,02 60,80 29,90 

  ВСЬОГО 6000,00 3648,02 60,80 29,90 

 Міський голова А.П. Глущенко   

         

Виконавець: Вівіч Т.І.      

         



 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

 

Про затвердження актів  приймання 

передачі майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста 

Татарбунарського району  до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради 

Одеської області  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Татарбунарської районної ради Одеської області від 
19.04.2020 року № 712-VII « Про передачу майна зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної 
власності Татарбунарської міської ради Одеської області» Татарбунарська 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити Акти приймання - передачі майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Одеської області:  

 
 1.1. з балансу Татарбунарської районної ради відповідно до додатку 1 до 
цього рішення: 
 1.1.1. Акт приймання - передачі майна № 1, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі Татарбунарської районної ради, до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 2017348,97 грн.; 
 1.1.2. Акт приймання - передачі майна № 2, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі Татарбунарської районної ради, до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 223728,00 грн.; 
 1.1.3. Акт приймання - передачі майна № 3, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі Татарбунарської районної ради, до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області 189989,00 грн.; 
 1.1.4. Акт приймання - передачі майна № 4, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 



балансі Татарбунарської районної ради, до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області 132131,00 грн.; 
 1.1.5. Акт приймання - передачі майна № 5, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі Татарбунарської районної ради, до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області 14597,00 грн.; 
 1.1.6. Акт приймання - передачі майна № 6, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі Татарбунарської районної ради, до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області 63775,00 грн.; 
 1.1.7. Акт приймання - передачі майна № 7, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі Татарбунарської районної ради, до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області 5085,71 грн. 
 
 1.2. з балансу відділу освіти Татарбунарської райдержадміністрації 
відповідно до додатку 2 до цього рішення: 
 1.2.1. Акт приймання - передачі майна № 1, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до 
комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 
253540,00 грн. 
 1.2.2. Акт приймання - передачі майна № 2, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до 
комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 
305558,00 грн. 
 1.2.3. Акт приймання - передачі майна № 3, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до 
комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 
28741,00 грн. 
 1.2.4. Акт приймання - передачі майна № 4, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до 
комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 
1142829,00 грн. 
 1.2.5. Акт приймання - передачі майна № 5, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до 
комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 
1939569,00 грн. 
 

 1.3. з балансу відділу культури Татарбунарської райдержадміністрації 

відповідно до додатку 3 до цього рішення: 
 1.3.1. Акт приймання - передачі майна, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту 
Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області, до 



комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 
6570662,00 грн. 
 

 1.4. з  балансу КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної 

ради Одеської області відповідно до додатку 4 до цього рішення: 

 1.4.1. Акт приймання - передачі майна, зі спільної власності 

територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 

балансі КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної ради Одеської 

області, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської 

області на суму 125691785,46 грн. 

 

 1.5. з балансу КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради 

відповідно до додатку 5 до цього рішення: 
 1.5.1. Акт приймання - передачі майна, зі спільної власності 
територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на 
балансі КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради, до комунальної 
власності Татарбунарської міської ради Одеської області на суму 4524432,97 
грн. 
 

 2. Після оприбуткування зазначеного в п. 1 цього рішення майна до 

комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області, 

відповідно статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна» та Порядку передачі майна, передати в оренду за 1 грн. строком  до 

кінця 2020 року: 

2.1.Татарбунарській районній раді відповідно додатку 1 до цього рішення; 

2.2. відділу освіти Татарбунарської райдержадміністрації відповідно додатку 2 

до цього рішення; 

2.3. відділу культури Татарбунарської райдержадміністрації відповідно додатку 

3 до цього рішення; 

2.4. КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної ради відповідно 

додатку 4 до цього рішення; 

2.5.  КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради відповідно додатку 5 

до цього рішення. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1115 - VII



Додаток 1 

 до рішення міської ради  

від 21серпня 2020 р № 1115-VII 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання - передачі майна №1,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі 
Татарбунарської районної ради, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                              «___» ____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»» тимчасова комісія у складі: заступника голови районної ради, голови тимчасової комісії – Лапи Юрія 
Федоровича; заступника міського голови, співголови тимчасової комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича; 
завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; голови постійної комісії 
районної ради з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, 
члена тимчасової комісії – Вторенка Ігоря Семеновича; заступника голови Татарбунарської районної державної 
адміністрації, члена тимчасової комісії – Куделі Олександра Івановича; начальника відділу бухгалтерського обліку та 



фінансово-господарської діяльності секретаріату районної ради, члена тимчасової комісії – Литвиненко Наталі 
Анатоліївни; начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Лютикової Любові Семенівни; начальника фінансового 
управління Татарбунарської райдержадміністрації, члена тимчасової комісії – Павліківської Наталі Гаврилівни; головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена тимчасової 
комісії – Райчевої Марини Олександрівни; голови постійної комісії районної ради з бюджетно-фінансових питань, 
соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, члена тимчасової комісії – Чиханцова 
Анатолія Миколайовича, склала цей Акт про те, що Татарбунарська районна рада Одеської області передала, а 
Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, 
що передає 

основні засоби  

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, що 
приймає основні 

засоби  

Склад об’єкта Інвентарни
й 

(номенклат
урний) 
номер 

Кі
ль
кіс
ть  

Загаль
на 

площа 
(кв.м) 

Первісна 
(переоцінена

) 
вартість 

Сум
а 

Знос Рік 
випус

ку 
(побуд

ови) 

за одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Татарбунарська 

районна рада 
Одеської області, 

ЄДРПОУ 
20961173 

Виконавчий комітет 
Татарбунарської 

міської ради 
Одеської області, 

ЄДРПОУ 04527371 

         

Комплекс, Адміністративна 
будівля районної ради,  
м. Татарбунари,  
вул. Горького, 1  

Будівля, 
дворові 
споруди, 
котельня, гаражі 

101300003  1089,3 1085118,16   1085118,16  

Нежитлова будівля,  
Адміністративна; гараж, 
м. Татарбунари,  
вул. Горького, 2 

Будівля  101300004  778,8 489898,52   489898,52  
Дворові споруди  101300005   87035,01   80758,67  
Гараж 101300006  41,4 62724,28   62724,28  

Комплекс, м. Татарбунари,  
вул. Армійська, 5 

Адмінбудівля  101310007  299,5 100551,00   31200,00  
Адмінбудівля  101310008 114057,00   35352,00  
Склад  101310009 15660,00   4848,00  
Склад  101310010 3299,00   1056,00  
Вбиральня  101310011 3605,00   1116,00  
Гараж  101310012 30272,00   9356,00  



Гараж  101310013 8624,00   2648,00  
Гараж  101310014 7638,00   2386,00  
Ворота  101310015 2682,00   1262,00  
Паркан 50 м 101310016 6185,00   2952,00  

Майновий комплекс, 
м. Татарбунари,  
вул. Центральна, 80 

Будівля А,Б,В,Е, 
вбиральня Г, 
гараж Д 

  611,8      

Всього 2017348,97   1810675,63  

 

Після проведення візуального огляду, тимчасова комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному 

технічному стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами 101300003, 101300004, 101300005, 101300006, 101300007, 

101300008, 101300009, 1013000010, 1013000011, 1013000012, 1013000013, 1013000014, 1013000015, 1013000016; технічною 

документацією на цю нерухомість. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках по 2 (два) для Татарбунарської районної ради Одеської області та ВК 

Татарбунарської  міської ради Одеської області.  

 

Голова комісії: Заступник голови районної ради  _________________   Ю.Ф.Лапа_____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Співголова комісії:   Заступник міського голови   __________________   О.В.Лєсніченко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  

 виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________   В.М.Борденюк_  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань законності, правопорядку і 

дотримання прав людини, з депутатської 



діяльності, етики і гласності з питань  

бюджету та інвестицій      __________________   І.С.Вторенко__ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Заступник голови Татарбунарської  

районної державної адміністрації  __________________   О.І.Куделя____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

Начальник відділу бухгалтерського  

обліку та фінансово-господарської  

діяльності секретаріату районної ради __________________   Н.А.Литвиненко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  

відділу бухгалтерського обліку  

виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради   __________________   Л.С.Лютикова_ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник фінансового управління 

Татарбунарської районної  

державної адміністрації    __________________   Н.Г.Павліківська  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст відділу  

бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради   __________________   М.О.Райчева___ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  

з бюджетно-фінансових питань,  



соціально-економічного розвитку,  

управління майном та 

регуляторної політики    __________________   А.М.Чиханцов_ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

 



 

Додаток 1 

 до рішення міської ради  

від 21серпня 2020 р № 1115-VII 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання - передачі майна №2,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі 
Татарбунарської районної ради, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                              «___» ____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»» тимчасова комісія у складі: заступника голови районної ради, голови тимчасової комісії – Лапи Юрія 
Федоровича; заступника міського голови, співголови тимчасової комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича; 
завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; голови постійної комісії 
районної ради з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, 
члена тимчасової комісії – Вторенка Ігоря Семеновича; заступника голови Татарбунарської районної державної 



 

адміністрації, члена тимчасової комісії – Куделі Олександра Івановича; начальника відділу бухгалтерського обліку та 
фінансово-господарської діяльності секретаріату районної ради, члена тимчасової комісії – Литвиненко Наталі 
Анатоліївни; начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Лютикової Любові Семенівни; начальника фінансового 
управління Татарбунарської райдержадміністрації, члена тимчасової комісії – Павліківської Наталі Гаврилівни; головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена тимчасової 
комісії – Райчевої Марини Олександрівни; голови постійної комісії районної ради з бюджетно-фінансових питань, 
соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, члена тимчасової комісії – Чиханцова 
Анатолія Миколайовича, склала цей Акт про те, що Татарбунарська районна рада Одеської області передала, а 
Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

Найменування 
юридичної (фізичної) 

особи, що передає 
основні засоби  

Найменування 
юридичної (фізичної) 

особи, що приймає 
основні засоби  

Інвентарний 
(номенклатур

ний) номер 

Кількість  
 

Первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік випуску 
(побудови) 

Номер 
паспорта за 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарбунарська 
районна рада 

Одеської області, 
ЄДРПОУ 20961173 

Виконавчий комітет 
Татарбунарської міської 
ради Одеської області, 

ЄДРПОУ 04527371 

        

Котел опалювальний водогрійний КВт-
80 «Лідер» (вул.Горького,2) 

101490168 1 24303,00 24303,00  16435,00 10.2013  

Котел опалювальний водогрійний КТ-2, 
40кВт (вул.Горького,1) 

101490170 1 31736,00 31736,00  14310,00 12.2015  

Котел опалювальний водогрійний КТ-1, 
45кВт (вул.Горького,1) 

101490171 1 31736,00 31736,00  14310,00 12.2015  

Система «Рада Голос» 101460178 1 135953,00 135953,00  35123,00 11.2017  

ВСЬОГО 4 223728,00 223728,00  80178,00   

Після проведення візуального огляду, тимчасова комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному 

технічному стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 101490168, 101490170, 101490171, 101460178. 



 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках по 2 (два) для Татарбунарської районної ради Одеської області та ВК 

Татарбунарської  міської ради Одеської області.  

Голова комісії: Заступник голови районної ради  _________________   Ю.Ф.Лапа_____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Співголова комісії:   Заступник міського голови   __________________   О.В.Лєсніченко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  

 виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________   В.М.Борденюк_  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 
Голова постійної комісії районної ради  
з питань законності, правопорядку і 
дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності з питань  
бюджету та інвестицій      __________________   І.С.Вторенко__ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Заступник голови Татарбунарської  
районної державної адміністрації  __________________   О.І.Куделя____ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та фінансово-господарської  
діяльності секретаріату районної ради __________________   Н.А.Литвиненко 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку  
виконавчого комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   Л.С.Лютикова_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 



 

Начальник фінансового управління 
Татарбунарської РДА    __________________   Н.Г.Павліківська  

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради     __________________   М.О.Райчева___ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку, управління  
майном та регуляторної політики  __________________   А.М.Чиханцов_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 до рішення міської ради  

від 21серпня 2020 р № 1115-VII 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання - передачі майна №3,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі 
Татарбунарської районної ради, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                              «___» ____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»» тимчасова комісія у складі: заступника голови районної ради, голови тимчасової комісії – Лапи Юрія 
Федоровича; заступника міського голови, співголови тимчасової комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича; 
завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; голови постійної комісії 
районної ради з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, 
члена тимчасової комісії – Вторенка Ігоря Семеновича; заступника голови Татарбунарської районної державної 



 

адміністрації, члена тимчасової комісії – Куделі Олександра Івановича; начальника відділу бухгалтерського обліку та 
фінансово-господарської діяльності секретаріату районної ради, члена тимчасової комісії – Литвиненко Наталі 
Анатоліївни; начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Лютикової Любові Семенівни; начальника фінансового 
управління Татарбунарської райдержадміністрації, члена тимчасової комісії – Павліківської Наталі Гаврилівни; головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена тимчасової 
комісії – Райчевої Марини Олександрівни; голови постійної комісії районної ради з бюджетно-фінансових питань, 
соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, члена тимчасової комісії – Чиханцова 
Анатолія Миколайовича, склала цей Акт про те, що Татарбунарська районна рада Одеської області передала, а 
Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  
Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 
передає основні засоби  

Найменування юридичної 
(фізичної) особи, що 

приймає основні засоби  

Інвентарний 
(номенклатур

ний) номер 

Кількі
сть 

Первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік випуску 
(побудови) 

Номер 
паспорта за 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарбунарська 
районна рада Одеської 

області,  
ЄДРПОУ 20961173 

Виконавчий комітет 
Татарбунарської міської 
ради Одеської області, 

ЄДРПОУ 04527371 

        

Нормалізатор "НОНС-2500" 101400012 1 1340,00 1340,00   05.2002  

Кондиціонер 101400095 1 1903,00 1903,00   10.2004  

Кондиціонер 101400096 1 1903,00 1903,00   10.2004  

Кондиціонер West-12K 101400056 1 2181,00 2181,00   09.2007  

Кондиціонер SENSEI 101400064 1 1720,00 1720,00   2007  

Кондиціонер Sen SeiFTR-32(12) 101400065 1 2042,00 2042,00   2007  

Холодильник "Alpari" RR 1445А 101400066 1 1469,00 1469,00   2007  

Багатофунк. пристрій Konika-minolta 163 101400111 1 6879,00 6879,00   09.2008  

Копіровальний апарат Minolta Dil63 A3 101400129 1 8700,00 8700,00   12.2009  

Принтер лазерний НР Р4014 101480162 1 7998,00 7998,00   03.2011  

Кондиціонер сплінт Supra AC-ES 410-18 101490163 1 4223,00 4223,00   08.2012  

Кондиціонер сплінт Supra AC-ES 410-18  101490164 1 4223,00 4223,00   08.2012  

Кондиціонер сплінт Supra AC-ES 410-18  101490165 1 4223,00 4223,00   08.2012  



 

Насос в комплекті (вул.Горького,2) 101490166 1 6136,00 6136,00   12.2012  

Насос GRUNDFOS UPS (40-180F), 
(вул.Горького,2) 

101490167 1 7154,00 7154,00   10.2013  

Насос ДМС-60, (вул.Горького,1) 101490172 1 13550,00 13550,00   12.2015  

Кондиціонер SENSEI 101490173 1 8500,00 8500,00   08.2016  

Кондиціонер SENSEI 101490174 1 8000,00 8000,00   08.2016  

Комп'ютер в комплекті  101460175 1 10298,00 10298,00   04.2017  

Комп'ютер в комплекті  101460176 1 10300,00 10300,00   04.2017  

Комп'ютер в комплекті 101460177 1 9980,00 9980,00   11.2017  

 
Кондиціонер сплінт IdeaISR-09 HR-SA7-
DN1 Samurai. інвектор    

101480179 1 12812,00 12812,00   06.2018  

Комп’ютер у комплекті  101460180 1 11963,00 11963,00   06.2018  
Комп’ютер у комплекті  101460181 1 12000,00 12000,00   06.2018  
Багатофункціональний пристрій Epson 
(принтер, сканер, ксерокс) 

101460182 1 6500,00 6500,00   09.2018  

Багатофункц. пристрій Laser Canon 101460183 1 11996,00 11996,00   06.2019  
Багатофункц. пристрій Laser Canon 101460184 1 11996,00 11996,00   06.2019  

ВСЬОГО 27 189989,00 189989,00     
 

Після проведення візуального огляду, тимчасова комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному 
технічному стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 101400012, 101400056, 101400064-101400066, 101400095, 
101400096, 101400111, 101400129, 101480162, 101490163-101490167, 101490172-101490174, 101460175-101460177, 
101480179,  101460180-101460184. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках по 2 (два) для Татарбунарської районної ради Одеської області та ВК 
Татарбунарської  міської ради Одеської області.  

Голова комісії: Заступник голови районної ради  _________________   Ю.Ф.Лапа_____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 



 

Співголова комісії:   Заступник міського голови   __________________   О.В.Лєсніченко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  
 виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________   В.М.Борденюк_  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з питань законності, правопорядку і 
дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності з питань  
бюджету та інвестицій      __________________   І.С.Вторенко__ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Заступник голови Татарбунарської  
районної державної адміністрації  __________________   О.І.Куделя____ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та фінансово-господарської  
діяльності секретаріату районної ради __________________   Н.А.Литвиненко 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку  
виконавчого комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   Л.С.Лютикова_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник фінансового управління 
Татарбунарської РДА   __________________   Н.Г.Павліківська  

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст відділу  



 

бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   М.О.Райчева___ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку,  
управління майном та 
регуляторної політики    __________________   А.М.Чиханцов_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р № 1115-VII 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання - передачі майна №4,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі 
Татарбунарської районної ради, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                              «___» ____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»» тимчасова комісія у складі: заступника голови районної ради, голови тимчасової комісії – Лапи Юрія 
Федоровича; заступника міського голови, співголови тимчасової комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича; 
завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; голови постійної комісії 
районної ради з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, 
члена тимчасової комісії – Вторенка Ігоря Семеновича; заступника голови Татарбунарської районної державної 
адміністрації, члена тимчасової комісії – Куделі Олександра Івановича; начальника відділу бухгалтерського обліку та 



 

фінансово-господарської діяльності секретаріату районної ради, члена тимчасової комісії – Литвиненко Наталі 
Анатоліївни; начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Лютикової Любові Семенівни; начальника фінансового 
управління Татарбунарської райдержадміністрації, члена тимчасової комісії – Павліківської Наталі Гаврилівни; головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена тимчасової 
комісії – Райчевої Марини Олександрівни; голови постійної комісії районної ради з бюджетно-фінансових питань, 
соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, члена тимчасової комісії – Чиханцова 
Анатолія Миколайовича, склала цей Акт про те, що Татарбунарська районна рада Одеської області передала, а 
Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  
Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 

передає основні засоби  

Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 

приймає основні засоби  

Інвентарний 

(номенклатур

ний) номер 

Кількість Первісна 

(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік 

випуску 

(побудови) 

Номер 

паспорта за 

одиницю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарбунарська 

районна рада  

Одеської області,  

ЄДРПОУ 20961173 

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської 

ради Одеської області, 

ЄДРПОУ 04527371 

        

ГАЗ 31105 "Волга" 101500129 1 44508,00 44508,00  44508,00   

Ghevrolet AVEO 101500126 1 68929,00 68929,00  68929,00   

ВАЗ 21213 "Ніва" 10510004 1 18694,00 18694,00  18694,00 1996  

ВСЬОГО 3 132131,00 132131,00  132131,00   

Після проведення візуального огляду, тимчасова комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному 

технічному стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 101500126, 101500129, 101150004; свідоцтвами про 

реєстрацію транспортних засобів. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках по 2 (два) для Татарбунарської районної ради Одеської області та ВК 

Татарбунарської  міської ради Одеської області.  
 

Голова комісії: Заступник голови районної ради  _________________   Ю.Ф.Лапа____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 



 

Співголова комісії:   Заступник міського голови   __________________   О.В.Лєсніченко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  

 виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________   В.М.Борденюк_  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з питань законності, правопорядку і 
дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності з питань  
бюджету та інвестицій      __________________   І.С.Вторенко__ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Заступник голови Татарбунарської  
районної державної адміністрації  __________________   О.І.Куделя____ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та фінансово-господарської  
діяльності секретаріату районної ради __________________   Н.А.Литвиненко 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку  
виконавчого комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   Л.С.Лютикова_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник фінансового управління 
Татарбунарської РДА    __________________   Н.Г.Павліківська  

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату)  



 

Татарбунарської міської ради   __________________   М.О.Райчева___ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку, управління 
 майном та регуляторної політики  __________________   А.М.Чиханцов_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р №1115-VII 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання - передачі майна №5,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі 
Татарбунарської районної ради, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                              «___» ____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»» тимчасова комісія у складі: заступника голови районної ради, голови тимчасової комісії – Лапи Юрія 
Федоровича; заступника міського голови, співголови тимчасової комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича; 
завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; голови постійної комісії 
районної ради з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, 
члена тимчасової комісії – Вторенка Ігоря Семеновича; заступника голови Татарбунарської районної державної 
адміністрації, члена тимчасової комісії – Куделі Олександра Івановича; начальника відділу бухгалтерського обліку та 



 

фінансово-господарської діяльності секретаріату районної ради, члена тимчасової комісії – Литвиненко Наталі 
Анатоліївни; начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Лютикової Любові Семенівни; начальника фінансового 
управління Татарбунарської райдержадміністрації, члена тимчасової комісії – Павліківської Наталі Гаврилівни; головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена тимчасової 
комісії – Райчевої Марини Олександрівни; голови постійної комісії районної ради з бюджетно-фінансових питань, 
соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, члена тимчасової комісії – Чиханцова 
Анатолія Миколайовича, склала цей Акт про те, що Татарбунарська районна рада Одеської області передала, а 
Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  
Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 

передає основні засоби  

Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 

приймає основні засоби  

Інвентарний 

(номенклатур

ний) номер 

Кількість Первісна 

(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік випуску 

(побудови) 

Номер 

паспорта за 

одиницю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарбунарська 

районна рада Одеської 

області, ЄДРПОУ 

20961173 

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської 

ради Одеської області, 

ЄДРПОУ 04527371 

        

Гарнітур кабінетний 101600524 1 1407,00 1407,00   06.1998  

Гарнітур кабінетний 101600093 1 6318,00 6318,00   11.2006  

Стіл для президії 101600115 1 2642,00 2642,00   12.2007  

Комплект меблів 101600135 1 4230,00 4230,00   06.2010  

ВСЬОГО 4 14597,00 14597,00     

Після проведення візуального огляду, тимчасова комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному 

технічному стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 101600093, 101600115, 101600135, 101600524. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках по 2 (два) для Татарбунарської районної ради Одеської області та ВК 

Татарбунарської  міської ради Одеської області.  

Голова комісії: Заступник голови районної ради  _________________   Ю.Ф.Лапа____ 



 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Співголова комісії:   Заступник міського голови   __________________   О.В.Лєсніченко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  

 виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________   В.М.Борденюк_  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

 
Голова постійної комісії районної ради  
з питань законності, правопорядку і 
дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності з питань  
бюджету та інвестицій      __________________   І.С.Вторенко__ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Заступник голови Татарбунарської  
районної державної адміністрації  __________________   О.І.Куделя____ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та фінансово-господарської  
діяльності секретаріату районної ради __________________   Н.А.Литвиненко 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку  
виконавчого комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   Л.С.Лютикова_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник фінансового управління 
Татарбунарської РДА    __________________   Н.Г.Павліківська  



 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   М.О.Райчева___ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку, управління  
майном та регуляторної політики  __________________   А.М.Чиханцов_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р №1115-VII 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання - передачі майна №6,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі 
Татарбунарської районної ради, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                              «___» ____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»» тимчасова комісія у складі: заступника голови районної ради, голови тимчасової комісії – Лапи Юрія 
Федоровича; заступника міського голови, співголови тимчасової комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича; 
завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; голови постійної комісії 
районної ради з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, 
члена тимчасової комісії – Вторенка Ігоря Семеновича; заступника голови Татарбунарської районної державної 



 

адміністрації, члена тимчасової комісії – Куделі Олександра Івановича; начальника відділу бухгалтерського обліку та 
фінансово-господарської діяльності секретаріату районної ради, члена тимчасової комісії – Литвиненко Наталі 
Анатоліївни; начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Лютикової Любові Семенівни; начальника фінансового 
управління Татарбунарської райдержадміністрації, члена тимчасової комісії – Павліківської Наталі Гаврилівни; головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена тимчасової 
комісії – Райчевої Марини Олександрівни; голови постійної комісії районної ради з бюджетно-фінансових питань, 
соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, члена тимчасової комісії – Чиханцова 
Анатолія Миколайовича, склала цей Акт про те, що Татарбунарська районна рада Одеської області передала, а 
Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

Найменування 
юридичної (фізичної) 

особи, що передає 
основні засоби 

Найменування 
юридичної (фізичної) 

особи, що приймає 
основні засоби 

Інвентарний 
(номенклатурний) 

номер 
Кількість 

Первісна 
(переоцінена) 

вартість 
Сума 

Знос 
Рік випуску 
(побудови) 

Номер 
паспорта за 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарбунарська 
районна рада 

Одеської області, 
ЄДРПОУ 20961173 

Виконавчий комітет 
Татарбунарської 

міської ради 
Одеської області, 

 ЄДРПОУ 04527371 

        

Шафа металева 111300509 1 151,00 151,00  75,50    

Шафа для книг 111300366 1 99,00 99,00  49,50    

Шафа для книг 111300367 1 100,00 100,00  50,00    

Шафа для книг 111300532 1 100,00 100,00  50,00    

Шафа для книг 111300536 1 100,00 100,00  50,00    

Стіл 2-тумбовий 111300274 1 125,00 125,00  62,50    

Стіл 2-тумбовий 111300252 1 116,00 116,00  58,00    

Стіл 1-тумбовий 111300325 1 68,00 68,00  34,00    

Стіл 1-тумбовий 111300253 1 96,00 96,00  48,00    

Стіл 2-тумбовий 111300375 1 96,00 96,00  48,00    

Шафа для огляду 111300250 1 139,00 139,00  69,50    

Стіл 1-тумбовий 111300023 1 280,00 280,00  140,00    



 

Жалюзі 111300072 3 1056,00 1056,00  528,00    

Стул "ISO" 111300037 1 156,00 156,00  78,00 04.2003  

Стул "ISO" 111300038 1 156,00 156,00  78,00 04.2003  

Стул "ISO" 111300039 1 156,00 156,00  78,00 04.2003  

Стул "ISO" 111300040 1 157,00 157,00  78,50 04.2003  

Стул "ISO" 111300041 1 157,00 157,00  78,50 04.2003  

Шафа для одягу 111300034 1 500,00 500,00  250,00 04.2003  

Шафа кутова 111300032 1 390,00 390,00  195,00 04.2003  

 
Шафа офісна 111300033 1 551,00 551,00  275,50 04.2003  

Приставка до столу 111300035 1 315,00 315,00  157,50 04.2004  

Стіл комп'ютерний 111300036 1 400,00 400,00  200,00    

Жалюзі 111300079 5 1565,00 1565,00  782,50    

Стіл комп'ютерний 111300029 1 350,00 350,00  175,00    

Стіл письмовий 111300086 1 600,00 600,00  300,00    

Стіл письмовий 111300087 1 600,00 600,00  300,00    

Стіл письмовий 111300088 1 600,00 600,00  300,00    

Шафа книжкова 111300089 1 560,00 560,00  280,00    

Шафа книжкова 111300091 1 560,00 560,00  280,00    

Пенал книжковий 111300090 1 370,00 370,00  185,00    

Пенал книжковий 111300092 1 370,00 370,00  185,00    

Пенал для одягу 111300117 1 360,00 360,00  180,00    

Пенал для одягу 111300094 1 320,00 320,00  160,00    

Конференц стіл 111300097 1 560,00 560,00  280,00    

Стіл комп'ютерний 111300104 1 500,00 500,00  250,00    

Трибуна 111300098 1 500,00 500,00  250,00    

Шафа для одягу 111300105 1 650,00 650,00  325,00    

Шафа для книг 111300106 1 600,00 600,00  300,00    

Кутова для шафи 111300107 1 330,00 330,00  165,00    



 

Кутова до куту 111300108 1 400,00 400,00  200,00    

Полка 111300109 1 120,00 120,00  60,00    

Стіл письмовий 111300110 1 400,00 400,00  200,00    

Шафа купейна 111300120 1 700,00 700,00  350,00    

Люстри 111300137 4 2300,00 2300,00  1150,00 06.2010  

Крісла м'які 
111360139-
111360158 

20 5000,00 5000,00  2500,00    

Кавролін 111360160 5,3 2199,00 2199,00  1099,50    

Телефон стаціонарний провідний 
Panasonic KX-N-TS2350UA 

111380193 1 381,00 381,00  190,50 10.2015  

Телефон стаціонарний провідний 
Panasonic KX-TS2352UA 

111380195 1 420,00 420,00  210,00 12.2015  

Телефонний апарат Panasonic TS 
2352 UA 

111370200 1 430,00 430,00  215,00 08.2016  

Телефонний  апарат Panasonic TS 
2350 UA 

111370201 1 400,00 400,00  200,00 08.2016  

Лазерний принтер НР 111370202 1 5000,00 5000,00  2500,00 09.2016  

Багатофункціональний  пристрій 
Canon 

111370204 1 5000,00 5000,00  2500,00 11.2016  

Принтер HP LaserJet P2035 111360214 1 5900,00 5900,00  2950,00 04.2017  

МФУ Canon i-SENSYS MF231 111360215 1 4600,00 4600,00  2300,00 04.2017  

Телефон Panasonic KX-TS 2350UA 111360223 1 450,00 450,00  225,00 08.2017  

Принтер Brother DCP-1512R 111360224 1 4640,00 4640,00  2320,00 08.2017  

Крісло офісне 111300233 1 1300,00 1300,00  650,00 09.2018  

Крісло офісне 111300234 1 1300,00 1300,00  650,00 09.2018  

Крісло офісне 111300235 1 1300,00 1300,00  650,00 09.2018  

Крісло офісне 111300244 1 1300,00 1300,00  650,00 11.2018  

Блок безперервного живлення UPS 
FrimeCom SUMRY 

111300249 1 1512,00 1512,00  756,00 06.2019  



 

Блок безперервного живлення UPS 
FrimeCom SUMRY 

111300250 1 1512,00 1512,00  756,00 06.2019  

Блок безперервного живлення UPS 
FrimeCom SUMRY 

111300251 1 1512,00 1512,00  756,00 06.2019  

Лампа настільна Z-LIGHT 111300253 1 840,00 840,00  420,00 11.2019  

ВСЬОГО 97,30 63775,00 63775,00  31887,50   

 

Після проведення візуального огляду, тимчасова комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному 

технічному стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами, перерахованими вище. 

 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках по 2 (два) для Татарбунарської районної ради Одеської області та ВК 
Татарбунарської  міської ради Одеської області.  

 

Голова комісії: Заступник голови районної ради  _________________   Ю.Ф.Лапа_____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Співголова комісії:   Заступник міського голови   __________________   О.В.Лєсніченко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  
 виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________   В.М.Борденюк_  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з питань законності, правопорядку і 
дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності з питань  
бюджету та інвестицій      __________________   І.С.Вторенко__ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 



 

Заступник голови Татарбунарської  
районної державної адміністрації  __________________   О.І.Куделя____ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та фінансово-господарської  
діяльності секретаріату районної ради __________________   Н.А.Литвиненко 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  
відділу бухгалтерського обліку  
виконавчого комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   Л.С.Лютикова_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник фінансового управління 
Татарбунарської районної  
державної адміністрації    __________________   Н.Г.Павліківська  

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату)  
Татарбунарської міської ради   __________________   М.О.Райчева___ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку,  
управління майном та 
регуляторної політики    __________________   А.М.Чиханцов_ 

(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 



 

Додаток 1 

 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р № 1115-VII 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання - передачі майна №7,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі 
Татарбунарської районної ради, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                              «___» ____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»» тимчасова комісія у складі: заступника голови районної ради, голови тимчасової комісії – Лапи Юрія 
Федоровича; заступника міського голови, співголови тимчасової комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича; 
завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; голови постійної комісії 
районної ради з питань законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, 
члена тимчасової комісії – Вторенка Ігоря Семеновича; заступника голови Татарбунарської районної державної 
адміністрації, члена тимчасової комісії – Куделі Олександра Івановича; начальника відділу бухгалтерського обліку та 



 

фінансово-господарської діяльності секретаріату районної ради, члена тимчасової комісії – Литвиненко Наталі 
Анатоліївни; начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради, члена тимчасової комісії – Лютикової Любові Семенівни; начальника фінансового 
управління Татарбунарської райдержадміністрації, члена тимчасової комісії – Павліківської Наталі Гаврилівни; головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена тимчасової 
комісії – Райчевої Марини Олександрівни; голови постійної комісії районної ради з бюджетно-фінансових питань, 
соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, члена тимчасової комісії – Чиханцова 
Анатолія Миколайовича, склала цей Акт про те, що Татарбунарська районна рада Одеської області передала, а 
Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

Найменування 
юридичної (фізичної) 

особи, що передає 
основні засоби  

Найменування 
юридичної (фізичної) 

особи, що приймає 
основні засоби  

Інвентарний 
(номенклатур

ний) номер 

Кількість Первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік випуску 
(побудови) 

Номер 
паспорта за 

одиницю 
всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарбунарська 
районна рада 

Одеської області, 
ЄДРПОУ 20961173 

Виконавчий комітет 
Татарбунарської 

міської ради  
Одеської області, 

 ЄДРПОУ 04527371 

        

Тумба під прапор 18120568 2 110,00 110,00      

Крісла театральні 
181201-
181299 

99 3465,00 3465,00      

Сейф 181200276 1 85,00 85,00      
Сейф 18120136 1 64,22 64,22      
Сейф 18120137 1 64,22 64,22      
Сейф 18120138 1 64,22 64,22      
Світильники 18120226 16 727,04 727,04      
Люстра 18120230 2 399,96 399,96      
Люстра 18120225 1 106,05 106,05      

ВСЬОГО 124 5085,71 5085,71     

Після проведення візуального огляду, тимчасова комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному 
технічному стані та придатне для подальшої експлуатації.  



 

Майно передається з інвентарними картками за номерами, перерахованими вище. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках по 2 (два) для Татарбунарської районної ради Одеської області та ВК 
Татарбунарської  міської ради Одеської області.  

Голова комісії: Заступник голови районної ради  _________________   Ю.Ф.Лапа_____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Співголова комісії:   Заступник міського голови   __________________   О.В.Лєсніченко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  

 виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________   В.М.Борденюк_  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  

з питань законності, правопорядку і 

дотримання прав людини, з депутатської 

діяльності, етики і гласності з питань  

бюджету та інвестицій      __________________   І.С.Вторенко__ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Заступник голови Татарбунарської  

районної державної адміністрації  __________________   О.І.Куделя____ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу бухгалтерського  

обліку та фінансово-господарської  

діяльності секретаріату районної ради __________________   Н.А.Литвиненко 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  

відділу бухгалтерського обліку  



 

виконавчого комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради   __________________   Л.С.Лютикова_ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Начальник фінансового управління 

Татарбунарської районної  

державної адміністрації    __________________   Н.Г.Павліківська  
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Головний спеціаліст відділу  

бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату)  

Татарбунарської міської ради   __________________   М.О.Райчева___ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

Голова постійної комісії районної ради  

з бюджетно-фінансових питань,  

соціально-економічного розвитку,  

управління майном та 

регуляторної політики    __________________   А.М.Чиханцов_ 
(посада)      (підпис)     (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р №1115-VII 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
 

Акт приймання - передачі майна № 1,  
зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  

відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до комунальної власності  
Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари         «___» _____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі наказу начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації від 01 липня 2020 
року №110/1-о/д «Про створення комісії з приймання – передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл і 
міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області» та розпорядження 
Татарбунарського міського голови від 08 липня 2020 року №112-р «Про утворення комісії з приймання-передачі майна, яке 



 

перебуває на балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, зі спільної власності територіальних 
громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області», 
комісія у складі: начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, голови комісії - Вихристюк 
Ольги Вікторівни, заступника міського голови, співголови комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича,  головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, секретаря комісії 
- Райчевої Марини Олександрівни, членів комісії: Бондарюка Віталія Олександровича, директора КЗ «Татарбунарська 
районна дитячо-юнацька спортивна школа» Татарбунарської районної ради Одеської області, Борденюка Віталія 
Миколайовича, завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
депутата Татарбунарської міської ради, Вторенка Ігоря Семеновича, голови постійної комісії районної ради з питань 
законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, Ігнатенко Олени 
Володимирівни, директора КУ «Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської районної ради Одеської 
області, Касаджик Валентини Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської районної 
державної адміністрації, Кубишкіної Світлани Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лазарєвої Лариси Іллівни, головного бухгалтера відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лапи Юрія Федоровича, заступника голови районної ради, Лютикової 
Любові Семенівни, начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради, Назаренко Ірини Володимирівни, директора КЗ «Татарбунарський НВК «ЗОШ І-
ІІІ ст.- гімназія» Татарбунарської районної ради Одеської області, Пахольчук Олени Сергіївни, директора КЗ 
«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської районної ради Одеської області, 
Усатенка Володимира Івановича, директора КЗ «Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Тура» Татарбунарської районної 
ради Одеської області, Чиханцова Анатолія Миколайовича, голови постійної комісії районної ради з бюджетно-
фінансових питань, соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, склала цей Акт про те, 
що відділ освіти Татарбунарської районної державної адміністрації передав, а Татарбунарська міська рада Одеської області 
прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

 

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, 
що передає 

основні засоби  

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, 
що приймає основні 

засоби  

Склад об’єкта Інвентарн
ий 

(номенкла
турний) 
номер 

Кіл
ькі
сть 

Загальн
а 

площа 
(кв.м) 

Первісна 
(переоціне

на) 
вартість 

Сума Знос Рік 
випуску 
(побудов

и) 

за 
одиниц

ю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Відділ освіти Виконавчий комітет          



 

Татарбунарської 
районної ради,  

ЄДРПОУ 
02145300 

Татарбунарської 
міської ради 

Одеської області 
ЄДРПОУ 04527371 

Майновий комплекс 
м.Татарбунари, вул. 23 серпня, 50 
(відділ освіти) 

Адмінбудівля  
(в т.ч. склади, сараї, 
котельня, вбиральня)  

10310001 1  253540,00 253540,00  155056,52  

ВСЬОГО   1  253540,00 253540,00  155056,52  

Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходиться в задовільному технічному 
стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10310001. 
 
 
 
Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для відділу освіти Татарбунарської районної державної 

адміністрації, 1 (один) для Татарбунарської районної ради Одеської області, 2 (два) для Татарбунарської міської ради 
Одеської області. 

Голова комісії:  Начальник відділу освіти  
Татарбунарської РДА    __________________  О.В.Вихристюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Співголова комісії Заступник міського голови    __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Секретар комісії:  Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  М.О.Райчева 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Члени комісії:  Директор КЗ «Татарбунарська районна 
    дитячо-юнацька спортивна школа»   

Татарбунарської районної ради     __________________  В.О.Бондарюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 



 
   

Завідувач сектору з юридичних  
питань ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  В.М.Борденюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної  
ради з питань законності, правопорядку 
і дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності   __________________  І.С.Вторенко 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КУ «Татарбунарський  
інклюзивно-ресурсний центр»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.В.Ігнатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

 
Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  В.І.Касаджик 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  С.І.Кубишкіна 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер відділу освіти 
Татарбунарської РДА    __________________  Л.І.Лазарєва 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Заступник голови районної ради  __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Начальник відділу, головний  
бухгалтер відділу бухгалтерського  
обліку ВК (апарату) міської ради     __________________  Л.С.Лютикова 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 



 

Директор КЗ «Татарбунарський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія»  
Татарбунарської районної ради  __________________  І.В.Назаренко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський районний 
будинок дитячої та юнацької творчості»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.С.Пахольчук 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

  Директор КЗ «Татарбунарський  
ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Тура»  
Татарбунарської районної ради  __________________  В.І.Усатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку, управління 
майном та регуляторної політики  __________________  А.М.Чиханцов_ 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р № 1115-VII 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
 

Акт приймання - передачі майна № 2,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  

відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до комунальної власності  

Татарбунарської міської ради Одеської області 
 

м. Татарбунари         «___» _____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі наказу начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації від 01 липня 2020 
року №110/1-о/д «Про створення комісії з приймання – передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл і 
міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області» та розпорядження 
Татарбунарського міського голови від 08 липня 2020 року №112-р «Про утворення комісії з приймання-передачі майна, яке 
перебуває на балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, зі спільної власності територіальних 



 

громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області», 
комісія у складі: начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, голови комісії - Вихристюк 
Ольги Вікторівни, заступника міського голови, співголови комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича,  головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, секретаря комісії 
- Райчевої Марини Олександрівни, членів комісії: Бондарюка Віталія Олександровича, директора КЗ «Татарбунарська 
районна дитячо-юнацька спортивна школа» Татарбунарської районної ради Одеської області, Борденюка Віталія 
Миколайовича, завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
депутата Татарбунарської міської ради, Вторенка Ігоря Семеновича, голови постійної комісії районної ради з питань 
законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, Ігнатенко Олени 
Володимирівни, директора КУ «Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської районної ради Одеської 
області, Касаджик Валентини Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської районної 
державної адміністрації, Кубишкіної Світлани Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лазарєвої Лариси Іллівни, головного бухгалтера відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лапи Юрія Федоровича, заступника голови районної ради, Лютикової 
Любові Семенівни, начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради, Назаренко Ірини Володимирівни, директора КЗ «Татарбунарський НВК «ЗОШ І-
ІІІ ст.- гімназія» Татарбунарської районної ради Одеської області, Пахольчук Олени Сергіївни, директора КЗ 
«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської районної ради Одеської області, 
Усатенка Володимира Івановича, директора КЗ «Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Тура» Татарбунарської районної 
ради Одеської області, Чиханцова Анатолія Миколайовича, голови постійної комісії районної ради з бюджетно-
фінансових питань, соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, склала цей Акт про те, 
що відділ освіти Татарбунарської районної державної адміністрації передав, а Татарбунарська міська рада Одеської області 
прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

 

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, 
що передає основні 

засоби  

Найменування 
юридичної (фізичної) 

особи, що приймає 
основні засоби  

Склад 
об’єкта 

Інвентарний 
(номенклату
рний) номер 

Кількіст
ь 

Загальна 
площа 
(кв.м) 

Первісна 
(переоціне

на) 
вартість 

Сума Знос Рік 
випуску 
(побудов

и) 

за 
одиниц

ю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Відділ освіти 

Татарбунарської 
районної ради,  

Виконавчий комітет 
Татарбунарської 

міської ради Одеської 

         



 

ЄДРПОУ 
02145300 

області 
ЄДРПОУ 04527371 

КЗ «Татарбунарський районний 
будинок дитячої та юнацької 
творчості», 
м. Татарбунари, вул. Соборна, 9 

Будівля 
БДЮТ  

10310001 1 1007,00 305558,00 305558,00  305558,00 1978 

ВСЬОГО   1  305558,00 305558,00  305558,00  

Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному технічному 
стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10310001. 
 
 
Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для відділу освіти Татарбунарської районної державної 

адміністрації, 1 (один) для Татарбунарської районної ради Одеської області, 2 (два) для Татарбунарської міської ради 
Одеської області. 

Голова комісії:  Начальник відділу освіти  
Татарбунарської РДА    __________________  О.В.Вихристюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Співголова комісії Заступник міського голови    __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Секретар комісії:  Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  М.О.Райчева 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Члени комісії:  Директор КЗ «Татарбунарська районна 
    дитячо-юнацька спортивна школа»   

Татарбунарської районної ради     __________________  В.О.Бондарюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
   

Завідувач сектору з юридичних  



 

питань ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  В.М.Борденюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної  
ради з питань законності, правопорядку 
і дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності   __________________  І.С.Вторенко 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КУ «Татарбунарський  
інклюзивно-ресурсний центр»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.В.Ігнатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

 
Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  В.І.Касаджик 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  С.І.Кубишкіна 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер відділу освіти 
Татарбунарської РДА    __________________  Л.І.Лазарєва 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Заступник голови районної ради  __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Начальник відділу, головний  
бухгалтер відділу бухгалтерського  
обліку ВК (апарату) міської ради     __________________  Л.С.Лютикова 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія»  



 

Татарбунарської районної ради  __________________  І.В.Назаренко 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський районний 
будинок дитячої та юнацької творчості»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.С.Пахольчук 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

  Директор КЗ «Татарбунарський  
ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Тура»  
Татарбунарської районної ради  __________________  В.І.Усатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку, управління 
майном та регуляторної політики  __________________  А.М.Чиханцов_ 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р № 1115-VII 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 

 

Акт приймання - передачі майна № 3,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  

відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до комунальної власності  
Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

м. Татарбунари         «___» _____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі наказу начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації від 01 липня 2020 
року №110/1-о/д «Про створення комісії з приймання – передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл і 
міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області» та розпорядження 



 

Татарбунарського міського голови від 08 липня 2020 року №112-р «Про утворення комісії з приймання-передачі майна, яке 
перебуває на балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, зі спільної власності територіальних 
громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області», 
комісія у складі: начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, голови комісії - Вихристюк 
Ольги Вікторівни, заступника міського голови, співголови комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича,  головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, секретаря комісії 
- Райчевої Марини Олександрівни, членів комісії: Бондарюка Віталія Олександровича, директора КЗ «Татарбунарська 
районна дитячо-юнацька спортивна школа» Татарбунарської районної ради Одеської області, Борденюка Віталія 
Миколайовича, завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
депутата Татарбунарської міської ради, Вторенка Ігоря Семеновича, голови постійної комісії районної ради з питань 
законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, Ігнатенко Олени 
Володимирівни, директора КУ «Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської районної ради Одеської 
області, Касаджик Валентини Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської районної 
державної адміністрації, Кубишкіної Світлани Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лазарєвої Лариси Іллівни, головного бухгалтера відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лапи Юрія Федоровича, заступника голови районної ради, Лютикової 
Любові Семенівни, начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради, Назаренко Ірини Володимирівни, директора КЗ «Татарбунарський НВК «ЗОШ І-
ІІІ ст.- гімназія» Татарбунарської районної ради Одеської області, Пахольчук Олени Сергіївни, директора КЗ 
«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської районної ради Одеської області, 
Усатенка Володимира Івановича, директора КЗ «Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Тура» Татарбунарської районної 
ради Одеської області, Чиханцова Анатолія Миколайовича, голови постійної комісії районної ради з бюджетно-
фінансових питань, соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, склала цей Акт про те, 
що відділ освіти Татарбунарської районної державної адміністрації передав, а Татарбунарська міська рада Одеської області 
прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

 
Найменування 

юридичної 
(фізичної) 
особи, що 

передає основні 
засоби  

Найменування 
юридичної 
(фізичної) 
особи, що 
приймає 

основні засоби  

Склад об’єкта Інвентарн
ий 

(номенкла
турний) 
номер 

Кіл
ькі
сть 

Загаль
на 

площа 
(га) 

Первісна 
(переоцінен

а) 
вартість 

Сума Знос Рік 
випуску 

(побудови
) 

за 
один
ицю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
Відділ освіти 

Татарбунарської 
районної 

державної 
адміністрації,  

ЄДРПОУ 
02145300 

Виконавчий 
комітет 

Татарбунарської 
міської ради 

Одеської області 
ЄДРПОУ 
04527371 

         

Квартира,  
м.Татарбунари,  
вул.Пушкіна, 3-в, №13   

Квартира 10310027 1  28741,00 28741,00  19550,17  

ВСЬОГО     28741,00 28741,00  19550,17  

Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному технічному 
стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10310027; технічною документацією на цю документацію. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для відділу освіти Татарбунарської районної державної 
адміністрації, 1 (один) для Татарбунарської районної ради Одеської області, 2 (два) для Татарбунарської міської ради 
Одеської області. 

Голова комісії:  Начальник відділу освіти  
Татарбунарської РДА    __________________  О.В.Вихристюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Співголова комісії Заступник міського голови    __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Секретар комісії:  Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  М.О.Райчева 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Члени комісії:  Директор КЗ «Татарбунарська районна 
    дитячо-юнацька спортивна школа»   

Татарбунарської районної ради     __________________  В.О.Бондарюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 



 
   

Завідувач сектору з юридичних  
питань ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  В.М.Борденюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної  
ради з питань законності, правопорядку 
і дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності   __________________  І.С.Вторенко 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КУ «Татарбунарський  
інклюзивно-ресурсний центр»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.В.Ігнатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

 
 

Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  В.І.Касаджик 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  С.І.Кубишкіна 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер відділу освіти 
Татарбунарської РДА    __________________  Л.І.Лазарєва 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Заступник голови районної ради  __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Начальник відділу, головний  
бухгалтер відділу бухгалтерського  
обліку ВК (апарату) міської ради     __________________  Л.С.Лютикова 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 



 

Директор КЗ «Татарбунарський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія»  
Татарбунарської районної ради  __________________  І.В.Назаренко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський районний 
будинок дитячої та юнацької творчості»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.С.Пахольчук 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

  Директор КЗ «Татарбунарський  
ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Тура»  
Татарбунарської районної ради  __________________  В.І.Усатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку, управління 
майном та регуляторної політики  __________________  А.М.Чиханцов_ 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р № 1115-VII 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
 

Акт приймання - передачі майна № 4,  
зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  

відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до комунальної власності  
Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

м. Татарбунари         «___» _____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі наказу начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації від 01 липня 2020 
року №110/1-о/д «Про створення комісії з приймання – передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл і 
міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області» та розпорядження 
Татарбунарського міського голови від 08 липня 2020 року №112-р «Про утворення комісії з приймання-передачі майна, яке 
перебуває на балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, зі спільної власності територіальних 
громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області», 



 

комісія у складі: начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, голови комісії - Вихристюк 
Ольги Вікторівни, заступника міського голови, співголови комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича,  головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, секретаря комісії 
- Райчевої Марини Олександрівни, членів комісії: Бондарюка Віталія Олександровича, директора КЗ «Татарбунарська 
районна дитячо-юнацька спортивна школа» Татарбунарської районної ради Одеської області, Борденюка Віталія 
Миколайовича, завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
депутата Татарбунарської міської ради, Вторенка Ігоря Семеновича, голови постійної комісії районної ради з питань 
законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, Ігнатенко Олени 
Володимирівни, директора КУ «Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської районної ради Одеської 
області, Касаджик Валентини Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської районної 
державної адміністрації, Кубишкіної Світлани Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лазарєвої Лариси Іллівни, головного бухгалтера відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лапи Юрія Федоровича, заступника голови районної ради, Лютикової 
Любові Семенівни, начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради, Назаренко Ірини Володимирівни, директора КЗ «Татарбунарський НВК «ЗОШ І-
ІІІ ст.- гімназія» Татарбунарської районної ради Одеської області, Пахольчук Олени Сергіївни, директора КЗ 
«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської районної ради Одеської області, 
Усатенка Володимира Івановича, директора КЗ «Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Тура» Татарбунарської районної 
ради Одеської області, Чиханцова Анатолія Миколайовича, голови постійної комісії районної ради з бюджетно-
фінансових питань, соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, склала цей Акт про те, 
що відділ освіти Татарбунарської районної державної адміністрації передав, а Татарбунарська міська рада Одеської області 
прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

 

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, 
що передає 

основні засоби  

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, що 
приймає основні 

засоби  

Склад 
об’єкта 

Інвентарний 
(номенклатурн

ий) номер 

Кількіст
ь 

Загаль
на 

площа 
(кв.м) 

Первісна 
(переоціне

на) 
вартість 

Сума Знос Рік 
випуску 
(побудов

и) 

за 
одиниц

ю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Відділ освіти 

Татарбунарської 
районної ради,  

ЄДРПОУ 

Виконавчий комітет 
Татарбунарської 

міської ради 
Одеської області 

         



 
02145300 ЄДРПОУ 04527371 

Будівля, комунальний заклад 
«Татарбунарська районна дитяча 
юнацька спортивна школа», 
нежитлова будівля 
м.Татарбунари, вул. Гімназична,1 

Перший 
поверх 
будівлі 
ДЮСШ 

10310001 1 1400 1142829,00 1142829,00  879219,82 1998 

ВСЬОГО   1  1142829,00 1142829,00  879219,82  

Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному технічному 
стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10310001;   технічною документацією на цю нерухомість. 
 
 
Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для відділу освіти Татарбунарської районної державної 

адміністрації, 1 (один) для Татарбунарської районної ради Одеської області, 2 (два) для Татарбунарської міської ради 
Одеської області. 

Голова комісії:  Начальник відділу освіти  
Татарбунарської РДА    __________________  О.В.Вихристюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Співголова комісії Заступник міського голови    __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Секретар комісії:  Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  М.О.Райчева 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Члени комісії:  Директор КЗ «Татарбунарська районна 
    дитячо-юнацька спортивна школа»   

Татарбунарської районної ради     __________________  В.О.Бондарюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
   

Завідувач сектору з юридичних  



 

питань ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  В.М.Борденюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної  
ради з питань законності, правопорядку 
і дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності   __________________  І.С.Вторенко 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КУ «Татарбунарський  
інклюзивно-ресурсний центр»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.В.Ігнатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

 
Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  В.І.Касаджик 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  С.І.Кубишкіна 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер відділу освіти 
Татарбунарської РДА    __________________  Л.І.Лазарєва 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Заступник голови районної ради  __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Начальник відділу, головний  
бухгалтер відділу бухгалтерського  
обліку ВК (апарату) міської ради     __________________  Л.С.Лютикова 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія»  



 

Татарбунарської районної ради  __________________  І.В.Назаренко 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський районний 
будинок дитячої та юнацької творчості»  
Татарбунарської районної ради  __________________  О.С.Пахольчук 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

  Директор КЗ «Татарбунарський  
ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Тура»  
Татарбунарської районної ради  __________________  В.І.Усатенко 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної ради  
з бюджетно-фінансових питань,  
соціально-економічного розвитку, управління 
майном та регуляторної політики  __________________  А.М.Чиханцов_ 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 до рішення міської ради  

від 21серпня 2020 р № 1115-VII 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
 

Акт приймання - передачі майна № 5,  
зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  

відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації до комунальної власності  
Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

м. Татарбунари         «___» _____________ 2020 
року 
 

На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 
передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі наказу начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації від 01 липня 2020 
року №110/1-о/д «Про створення комісії з приймання – передачі майна зі спільної власності територіальних громад сіл і 
міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області» та розпорядження 
Татарбунарського міського голови від 08 липня 2020 року №112-р «Про утворення комісії з приймання-передачі майна, яке 
перебуває на балансі відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, зі спільної власності територіальних 



 

громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області», 
комісія у складі: начальника відділу освіти Татарбунарської районної державної адміністрації, голови комісії - Вихристюк 
Ольги Вікторівни, заступника міського голови, співголови комісії – Лєсніченка Олександра Вадимовича,  головного 
спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, секретаря комісії 
- Райчевої Марини Олександрівни, членів комісії: Бондарюка Віталія Олександровича, директора КЗ «Татарбунарська 
районна дитячо-юнацька спортивна школа» Татарбунарської районної ради Одеської області, Борденюка Віталія 
Миколайовича, завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
депутата Татарбунарської міської ради, Вторенка Ігоря Семеновича, голови постійної комісії районної ради з питань 
законності, правопорядку і дотримання прав людини, з депутатської діяльності, етики і гласності, Ігнатенко Олени 
Володимирівни, директора КУ «Татарбунарський інклюзивно-ресурсний центр» Татарбунарської районної ради Одеської 
області, Касаджик Валентини Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти Татарбунарської районної 
державної адміністрації, Кубишкіної Світлани Іванівни, фахівця централізованої бухгалтерії відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лазарєвої Лариси Іллівни, головного бухгалтера відділу освіти 
Татарбунарської районної державної адміністрації, Лапи Юрія Федоровича, заступника голови районної ради, Лютикової 
Любові Семенівни, начальника відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради, Назаренко Ірини Володимирівни, директора КЗ «Татарбунарський НВК «ЗОШ І-
ІІІ ст.- гімназія» Татарбунарської районної ради Одеської області, Пахольчук Олени Сергіївни, директора КЗ 
«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської районної ради Одеської області, 
Усатенка Володимира Івановича, директора КЗ «Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. В.Тура» Татарбунарської районної 
ради Одеської області, Чиханцова Анатолія Миколайовича, голови постійної комісії районної ради з бюджетно-
фінансових питань, соціально-економічного розвитку, управління майном та регуляторної політики, склала цей Акт про те, 
що відділ освіти Татарбунарської районної державної адміністрації передав, а Татарбунарська міська рада Одеської області 
прийняла у комунальну власність наступне Майно:  
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Відділ освіти 

Татарбунарської 
районної 

державної 
адміністрації,  

ЄДРПОУ 
02145300 

Виконавчий 
комітет 

Татарбунарської 
міської ради 

Одеської області 
ЄДРПОУ 
04527371 

         

Майновий комплекс  
КЗ «Татарбунарська ЗОШ І-
ІІІ ст. ім. В.З.Тура», 
м.Татарбунари, 
вул.Барінова,10 

Будівля школи з 
пожежною водоймою 

10310006 1  1772288,00 1772288,00  1369250,28 1986 

Спортивна площадка 10310010 1  93075,00 93075,00  35004,54 2006 
Учбові майстерні  10310008 1  70626,00 70626,00  60948,53 1986 
Туалет 10310009 1  3580,00 3580,00  1523,91 1986 

ВСЬОГО    1,54 1939569,00 1939569,00  1466727,26  
 
 Земельна ділянка під 

майновим комплексом, 

кадастровий номер 

5125010100:02:001:0188 

  1,5557       

 Земельна ділянка, 

кадастровий номер 

5125010100:02:001:1700 

  50,0498  

1172073,63 1172073,63    
 Земельна ділянка, 

кадастровий номер 

5125010100:02:001:1701 

  54,0742  

ВСЬОГО     3111642,63 3111642,63  1466727,26  

Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному технічному 

стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10310006, 1031008-10310010; технічною документацією на 

цю нерухомість; державними актами на право постійного користування земельними ділянками. 



 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для відділу освіти Татарбунарської районної державної 
адміністрації, 1 (один) для Татарбунарської районної ради Одеської області, 2 (два) для Татарбунарської міської ради 
Одеської області. 

 

Голова комісії:  Начальник відділу освіти  
Татарбунарської РДА    __________________  О.В.Вихристюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Співголова комісії Заступник міського голови    __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Секретар комісії:  Головний спеціаліст відділу  
бухгалтерського обліку ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  М.О.Райчева 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Члени комісії:  Директор КЗ «Татарбунарська районна 
    дитячо-юнацька спортивна школа»   

Татарбунарської районної ради     __________________  В.О.Бондарюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
   

Завідувач сектору з юридичних  
питань ВК (апарату)  
Татарбунарської міської ради     __________________  В.М.Борденюк 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної  
ради з питань законності, правопорядку 
і дотримання прав людини, з депутатської 
діяльності, етики і гласності   __________________  І.С.Вторенко 

(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КУ «Татарбунарський  
інклюзивно-ресурсний центр»  



 

Татарбунарської районної ради  __________________  О.В.Ігнатенко 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  В.І.Касаджик 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Фахівець централізованої бухгалтерії 
відділу освіти Татарбунарської РДА  __________________  С.І.Кубишкіна 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Головний бухгалтер відділу освіти 
Татарбунарської РДА    __________________  Л.І.Лазарєва 

(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Заступник голови районної ради  __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
Начальник відділу, головний  

бухгалтер відділу бухгалтерського  

обліку ВК (апарату) міської ради     __________________  Л.С.Лютикова 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія»  

Татарбунарської районної ради  __________________  І.В.Назаренко 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Директор КЗ «Татарбунарський районний 



 

будинок дитячої та юнацької творчості»  

Татарбунарської районної ради  __________________  О.С.Пахольчук 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

  Директор КЗ «Татарбунарський  

ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім. В.Тура»  

Татарбунарської районної ради  __________________  В.І.Усатенко 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 
 

Голова постійної комісії районної ради  

з бюджетно-фінансових питань,  

соціально-економічного розвитку, управління 

майном та регуляторної політики  __________________  А.М.Чиханцов_ 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

 до рішення міської ради  

від 21серпня 2020 р № 1115-VII 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      
Рішення ___ сесії Татарбунарської 
районної ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     
Рішення ___ сесії Татарбунарської  
міської ради ___ скликання 
від «___» ___________ 2020 р. 
№_______ 
Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
 

Акт приймання - передачі майна,  
зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  

відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту Татарбунарської районної державної 
адміністрації Одеської області, до комунальної власності Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
м. Татарбунари                                                                                                                                           «___» _____________ 2020 
року 

 
На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 

передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі наказу начальника відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту 



 

райдержадміністрації від 26 червня 2020 року №23/А-2020 «Про створення комісії з передачі майна» та розпорядження 
Татарбунарського міського голови  від 30 червня 2020 року №109-р «Про утворення комісії з приймання-передачі майна, яке 
перебуває на балансі відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту Татарбунарської 
райдержадміністрації, зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної 
власності Татарбунарської міської ради Одеської області», комісія у складі: заступника міського голови, голови комісії – 
Лєсніченка Олександра Вадимовича; начальника відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту 
Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області, співголови комісії – Богаченко Наталі Василівни; 
головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
секретаря комісії – Райчевої Марини Олександрівни; завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради, депутата Татарбунарської міської ради, члена комісії – Борденюка Віталія 
Миколайовича; головного бухгалтера відділу культури, комунікацій з громадскістю, сім’ї, молоді та спорту 
Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області, члена комісії – Гайдаржи Надії Георгіївни,  директора 
Татарбунарського районного будинку культури, члена комісії – Гуцулюк Катерини Олександрівни; заступника голови 
Татарбунарської районної ради, члена комісії – Лапи Юрія Федоровича; начальника відділу, головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена комісії – Лютикової Любові 
Семенівни; директора Татарбунарської районної дитячої музичної школи, члена комісії - Савчук Тетяни Іванівни; в.о. 
директора Татарбунарської централізованої бібліотечної системи, члена комісії – Фадіної Любові Борисівни, склала цей 
Акт про те, що відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, молоді та спорту Татарбунарської районної державної 
адміністрації Одеської області передав, а Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність 
наступне Майно:  
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Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному технічному 

стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Відділ культури, 
комунікацій з 

громадськістю, сім’ї, 
молоді та спорту 

Татарбунарської РДА, 
ЄДРПОУ 42139311 

Виконавчий 
комітет 

Татарбунарської 
міської ради 

Одеської області, 
ЄДРПОУ 04527371 

         

Татарбунарський районний  
Будинок культури 
м. Татарбунари,  
вул. Центральна, 31а  

Будівля РБК 
 

10130002 1 2012,5 3482843,00   3482843,00 1974 

Централізована бібліотечна 
система 
м. Татарбунари, вул. Горького, 4  

Будівля 
бібліотеки 

10130004 1 372,65 393400,00   393400,00 1983 

Котельня ЦБС 10130005 1  10360,00   10360,00 1983 

Асфальтова 
площадка перед 
ЦБС 

10130007 1  10000,00   10000,00 2009 

Майновий комплекс 

Татарбунарської районної  

дитячої музичної школи 

м. Татарбунари, вул. Соборна, 1  

Будівля ДМШ 10130001 1 362,8 273658,00   273658,00 1957 

Гараж ДМШ  10130006 1  2509,00   2509,00 

 

1990 

Татарбунарський районний  

історійко-краєзнавчий музей 

м. Татарбунари, вул. Гімназична, 1  

Другий поверх 

будівлі ДЮСШ 

10130003 1 1080,0 2397892,00   2397892,00 1981 

ВСЬОГО 6570662,00   6570662,00  



 

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10130001 – 10130007. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для відділу культури, комунікацій з громадськістю, сім’ї, 

молоді та спорту Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області, 1 (один) для Татарбунарської районної 

ради Одеської області, 2 (два) для Татарбунарської міської ради Одеської області.  

 

 

Голова комісії: Заступник міського голови     __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

Співголова комісії: Начальник відділу культури,  

комунікацій з громадськістю, сімії,  

молоді та спорту Татарбунарської РДА   __________________  Н.В.Богаченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Секретар комісії: Головний спеціаліст відділу  

бухгалтерського обліку ВК (апарату)  

Татарбунарської міської ради      __________________  М.О.Райчева 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

Члени комісії: Завідувач сектору з юридичних питань  

 ВК (апарату) Татарбунарської міської ради    __________________  В.М.Борденюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер відділу культури,  

комунікацій з громадськістю, сімії, молоді  

та спорту Татарбунарської РДА    __________________  Н.Г.Гайдаржи 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Директор Татарбунарського районного  



 

Будинку культури__     __________________  К.О.Гуцулюк 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

Заступник голови  

Татарбунарської районної ради   __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище 

Начальник відділу, головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського обліку ВК  

(апарату) Татарбунарської міської ради     __________________  Л.С.Лютикова 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Директор Татарбунарської районної  

дитячої музичної школи     __________________  Т.І.Савчук 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

Виконуючий обовязки  

директора Татарбунарської централізованої  

бібліотечної системи     __________________  Л.Б.Фадіна 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р №1115-VII 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО      

Рішення ___ сесії Татарбунарської 

районної ради ___ скликання 

від «___» ___________ 2020 р. 

№_______ 

Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішення ___ сесії Татарбунарської  

міської ради ___ скликання 

від «___» ___________ 2020 р. 

№_______ 

Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 

Акт приймання - передачі майна,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  

КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної ради Одеської області, до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

м. Татарбунари                                                                                                                                                «___» ____________ 2020 

року 

 
На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 

передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі розпорядження Татарбунарського міського голови від 25 червня 2020 року № 105-р «Про утворення 
комісії з приймання-передачі майна, яке перебуває на балансі КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної ради 
Одеської області, зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області», комісія у складі: заступника міського голови, голови комісії – Лєсніченка 
Олександра Вадимовича; в.о. генерального директора КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної ради 



 

Одеської області, співголови комісії – Карпенка Олександра Миколайовича; головного спеціаліста відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, секретаря комісії – Райчевої Марини 
Олександрівни; завідувача сектору з юридичних питань виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
депутата Татарбунарської міської ради, члена комісії – Борденюка Віталія Миколайовича; заступника голови 
Татарбунарської районної ради, члена комісії – Лапи Юрія Федоровича; головного бухгалтера КНП «Татарбунарська ЦРЛ» 
Татарбунарської районної ради Одеської області, члена комісії – Мукієнко Юлії Іванівни; начальника відділу, головного 
бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, члена комісії – 
Лютикової Любові Семенівни; завідувача господарством КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної ради 
Одеської області, члена комісії – Чмиги Станіслава Борисовича, склала цей Акт про те, що КНП «Татарбунарська ЦРЛ» 
Татарбунарської районної ради Одеської області передала, а Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у 
комунальну власність наступне Майно:  

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, що 
передає основні 

засоби  

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, 
що приймає 

основні засоби  

Склад об’єкта Інвентарн
ий 

(номенкла
турний) 
номер 

Кіль
кість  

Загальн
а 

площа 
(кв.м) 

Первісна 
(переоцінена) 

вартість 

Сум
а 

Знос Рік 
випуск

у 
(побудов

и) 

за 
одиниц

ю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
КНП «Татарбунарська 
ЦРЛ» Татарбунарської 

районної ради 
Одеської області, 

ЄДРПОУ 01998911 

Виконавчий комітет 
Татарбунарської 

міської ради 
Одеської області, 

ЄДРПОУ 04527371 

         

Комплекс, Центральна районна 
лікарня, 
м. Татарбунари 
вул. Р.Гульченка, 8 

Неврологічне 
відділення 

10310001 1 403,7  1352736,00   132449,00 1930 

Стаціонарна 
дизкамера 

10310002 1 21,4 37906,00   3446,00 1935 

Молочна кухня 10310003 1 93,0  76340,00   6940,00 1960 
Механічні 
майстерні 

10310005 1 99,2  193644,00   27077,00 1963 

Будівля 
прозектури  

10310006 1 142,7  1138302,00   103482,00 1963 

Будівля Пральні 10310007 1 266,0  707674,00   64334,00 1964 



 

Інфекційне 
відділення  

10310008 1 1006,0
  

13420319,00   1229502,00 1965 

Гараж  автопарку 10310009 1 234,3  357797,00   32527,00 1970 
Лікувальний 
корпус головний 
(хірургія, терапія, 
педіатрія)  

10310010 1 2385,5
  

27733827,00   2577544,00 1974 

 

 

 
 Харчоблок (новий) 10310015 1 642,9  5941650,00   525388,00 1990 

Гараж 10310016 1 451,3  71390,00   6490,00 1990 
Будівля дизельної 
електростанції 

10310017 1 43,9  27445,00   2495,00 1995 

Будівля для 
зберігання Овочів 
(підвальне 
приміщення)  

10310018 1 125,8  27489,00   2499,00 2003 

Огорожа із 
каміння та бетону 

10310019 1   189732,00   31622,00 1963 

Павільйон 
водопровода  

10310022 1   4114,00   474,00 2004 

Хлораторна  10310023 1 14,6  143231,00   17296,00 1935 
Насосна станція 10310024 1 6,9  204336,00   10474,00 1963 
Площадка для 
сміття 

10310025 1   10000,00     2016 

Капличка (біля 
головного 
корпусу) 

10310026 1   35000,00     2016 

Огорожа із бетону 10310030 1   10000,00   600,00 2016 
Вигрібна яма (біля 10310028 1   20000,00   1200,00 2016 



 

неврології) 
Вбиральня  10310029 1   5000,00   350,00 2016 
Водопровід (біля 
головного корпусу) 

10310033    5000,00   350,00 2016 

Нежитлова будівля, Центральна 
районна поліклініка,  
м. Татарбунари 
вул. Р.Гульченка,16 

Будівля  
поліклініки  
(4 поверхи) 

10310014 1 3020,3
  

39415908,46   3341988,00 1990 

Туалет 10310021 1   48785,00   3237,00 2009 
Пожежний водойм  10310032 1   10000,00   600,00 2016 
Водопровід (біля 
поліклініки)  

10310034 1   3000,00   250,00 2016 

Нежитлова будівля, медична 
швидка  допомога, 
м. Татарбунари, вул. В.Тура,32 

Будівля швидкої 
медичної 
допомоги 

10310004 1 261,6  1374439,00   134422,00 1963 

Нежитлова будівля, Пологовий 
будинок, 
м. Татарбунари, 
вул. Чорноморська, 32б 

Складське 
приміщення для 
вугілля 

10310011 1 158,2  1440813,00   130983,00 1974 

Пологовий 
будинок  
(3 поверхи) 

10310012 1 2551,4
  

26592181,00   2426944,00 1985 

Котельня для 
поліклініки та 
гінекології 

10310013 1 200,4  5083727,00   447649,00 1990 

Огорожа із сітки 10310031 1   10000,00   600,00 2016 
Всього 125691785,46   11263212,00  

 

Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному технічному 

стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10310001–10310019, 10310021-10310026, 10310028-10310030, 

10310032-10310034; технічною документацією на цю нерухомість. 



 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для КНП «Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської районної 

ради Одеської області, 1 (один) для Татарбунарської районної ради Одеської області, 2 (два) для ВК Татарбунарської міської 

ради Одеської області.  
 

Голова комісії:  Заступник міського голови    __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Співголова комісії: В.о. генерального директора КНП  

«Татарбунарська ЦРЛ» Татарбунарської  

районної ради______    __________________  О.М.Карпенко 
(посада)        (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

Секретар комісії:  Головний спеціаліст відділу  

бухгалтерського обліку ВК (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________  М.О.Райчева 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:  Завідувач сектору з юридичних 

питань ВК (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________  В.М.Борденюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Заступник голови  

Татарбунарської районної ради  __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер  

КНП «Татарбунарська ЦРЛ» 

Татарбунарської районної ради  __________________  Ю.І.Мукієнко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу, головний бухгалтер  



 

відділу бухгалтерського обліку ВК  

(апарату) Татарбунарської міської ради    __________________  Л.С.Лютикова 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Завідувач господарством КНП  

«Татарбунарська ЦРЛ»  

Татарбунарської районної ради  __________________  С.Б.Чмига 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

 до рішення міської ради  

від 21 серпня 2020 р №1115-VII 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО      

Рішення ___ сесії Татарбунарської 

районної ради ___ скликання 

від «___» ___________ 2020 р. 

№_______ 

Голова районної ради 

____________  В.Г.Донкоглов 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО     

Рішення ___ сесії Татарбунарської  

міської ради ___ скликання 

від «___» ___________ 2020 р. 

№_______ 

Міський голова 

____________  А.П.Глущенко 

 
Акт приймання – передачі майна,  

зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району, яке перебуває на балансі  
КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради, до комунальної власності  

Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
 с. Приморське                                                                                                                                               «___» ____________ 2020 

року 

 
На виконання рішення сесії Татарбунарської районної ради Одеської області від 19 червня 2020 року №712-VII «Про 

передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 
Татарбунарської міської ради Одеської області» та п.7 рішення сесії Татарбунарської міської ради від 19 червня 2020 року            
№1082-VII «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року №949-VIІ «Про міський бюджет на 
2020 рік»», на підставі наказу директора КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради від 30 червня 2020 року №1-о 
«Про створення комісії з передачі майна» та розпорядження Татарбунарського міського голови від 30 червня 2020 року 
№110-р «Про утворення комісії з приймання-передачі майна, яке перебуває на балансі КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської 
районної ради, зі спільної власності територіальних громад сіл і міста Татарбунарського району до комунальної власності 



 

Татарбунарської міської ради Одеської області», комісія у складі: заступника міського голови, голови комісії – Лєсніченка 

Олександра Вадимовича; директора КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради, співголови комісії – Казанжі 
Андрія Дмитровича; головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради, секретаря комісії – Райчевої Марини Олександрівни; завідувача сектору з юридичних питань виконавчого 
комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, депутата Татарбунарської міської ради, члена комісії – Борденюка Віталія 
Миколайовича; завідувача господарством КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради, члена комісії – Гетманець 
Людмили Валентинівни,  бухгалтера КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної ради, члена комісії – Карабецької 
Марії Георгіївни;  заступника голови Татарбунарської районної ради, члена комісії – Лапи Юрія Федоровича; начальника 
відділу, головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, 
члена комісії – Лютикової Любові Семенівни, склала цей Акт про те, що КП «ДОЗ «Зорька»» Татарбунарської районної 
ради передало, а Татарбунарська міська рада Одеської області прийняла у комунальну власність наступне Майно:  

 
Найменування 

юридичної 
(фізичної) особи, 

що передає 
основні засоби  

Найменування 
юридичної 

(фізичної) особи, 
що приймає 

основні засоби  

Склад об’єкта Інвентарни
й 

(номенклат
урний) 
номер 

Кіл
ькіс
ть 

Загальна 
площа 
( у.м) 

Первісна 
(переоцінен

а) 
вартість 

Сум
а 

Знос Рік 
випуску 

(побудови
) 

за 
одиницю 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
КП «ДОЗ 
«Зорька»» 

Татарбунарської 
районної ради,  

ЄДРПОУ 
33439330 

Виконавчий 
комітет 

Татарбунарської 
міської ради 

Одеської області 
ЄДРПОУ 04527371 

         

Майновий комплекс  
КП «ДОЗ «Зорька»»  
Одеська область, 
Татарбунарський район,  
с. Приморське,  ул.. 
Радостная (Расєйка), 56  
 

Будинок відпочинку  10330001 1 201,2 17380,17   17380,17 1962 
Будинок відпочинку  10330002 1 196,5 16972,57   16972,57 1962 
Будинок відпочинку  10330003 1 194,2 16773,91   16773,91 1962 
Будинок відпочинку  10330004 1 200,9 17352,62   17352,62 1962 
Будинок відпочинку  10330005 1 193,2 16687,53   16687,53 1962 
Будинок відпочинку  10330006 1 196,3 16955,29   16955,29 1962 
Будинок відпочинку  10330007 1 196,0 16929,38   16929,38 1962 
Будинок відпочинку  10330008 1 197,1 17024,39   17024,39 1962 



 

Будинок відпочинку  10330009 1 197,3 17041,67   17041,67 1962 
Будинок відпочинку  10330010 1 191,7 16557,97   16557,97 1962 
Будинок відпочинку  10330011 1 195,2 16860,28   16860,28 1962 
Будинок відпочинку  10330012 1 199,7 17248,97   17248,97 1962 
Будинок відпочинку  10330013 1 190,6 16462,96   16462,96 1962 
Будинок відпочинку  10330014 1 195,5 16886,20   16886,20 1962 
Будинок відпочинку  10330015 1 200,9 17352,62   17352,62 1962 
Будинок відпочинку  10330016 1 200,3 17300,79   17300,79 1962 
Їдальня 10330017 1 763,1 21330,00   21330,00 1962 

 
 Вбиральня 10330018 1 121,0 64690,44   64690,44 1984 

Баня-пральня 10330019 1 159,2 7808,64   7808,64 1962 

Амфітеатр 10330038 1   14296,00   9377,65 2006 

Паркан території  

декоративний (57 шт) 

10320020  1   30000,00   20257,78 2008 

Перехідний місток 10320021  1   43992,79   43992,79 1979 

Вагони 10320022  9   15300,00   9694,40 2008 

Альтанка 10320023 1   12465,00   8818,97 2010 

Душова 10320024 1   45148,18   13544,46 2016 

Альтанка 10320025 16   82330,44   62571,13 2014 

Водонапірна вежа 10320026  1 0,0235 1027,24   1027,24 1981 

Дитячі атракціони 10320027     1514,41   1514,41 1989 

Ємність  10320028  1   1500,00   1500,00 2008 

Ємність  10320029  1   1221,52   1221,52 1986 

Пішохідна доріжка 10350030  1   25988,00   19491,00 2016 

Огорожа (132 секції) 10320031  1   5512,93   5512,93 1988 

Огорожа профнастіл 10320032  1   7915,20   1187,28 2016 

Огорожа сітка-(164м) 10320033  1   24311,08   24311,08 2012 
 Земельна ділянка. 07.01  10110001 1 355,0 25668,47   - 2008 



 

Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного 
призначення. 
5125083900:02:002:0192 

 Земельна ділянка. 07.01  
Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного 
призначення. 
5125083900:02:002:0191 

10110002 1 52605,0 3803633,50  

 

- 2008 

 Земельна ділянка. 07.01  
Для будівництва та 
обслуговування 
об’єктів рекреаційного 
призначення. 
5125083900:02:002:0193 

10110003 1 235,0 16991,80  

 

- 2008 

Всього 4524432,97   589639,05  
 

Після проведення візуального огляду, комісія засвідчила, що передане Майно знаходяться в задовільному технічному 
стані та придатне для подальшої експлуатації.  

Майно передається з інвентарними картками за номерами: 10110001-10110003, 10320020-10320033, 10330001–10330019, 
10330038; технічною документацією та державними актами на право користування земельними ділянками. 

Цей Акт складений у 4 (чотирьох) примірниках: 1 (один) для КП «ДОЗ «Зорька»», 1 (один) для Татарбунарської 
районної ради Одеської області, 2 (два) для Татарбунарської міської ради Одеської області. 
 

Голова комісії:  Заступник міського голови    __________________  О.В.Лєсніченко 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Співголова комісії: Директор КП «ДОЗ «Зорька»» 



 

Татарбунарської районної ради  __________________  А.Д.Казанжі 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Секретар комісії:  Головний спеціаліст відділу  

бухгалтерського обліку ВК (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________  М.О.Райчева 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Члени комісії:  Завідувач сектору з юридичних  

питань ВК (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________  В.М.Борденюк 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

Завідувач господарством  

КП «ДОЗ «Зорька»» 

Татарбунарської районної ради  __________________  Л.В.Гетманець 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

Бухгалтер КП «ДОЗ «Зорька»»  

Татарбунарської районної ради  __________________  М.Г.Карабецька 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

Заступник голови  

Татарбунарської районної ради  __________________  Ю.Ф.Лапа 
(посада)                                                  (підпис)                                                 (ініціали та прізвище 

Начальник відділу, головний  

бухгалтер відділу бухгалтерського  

обліку ВК (апарату)  

Татарбунарської міської ради     __________________  Л.С.Лютикова 
(посада)       (підпис)    (ініціали та прізвище) 

 

 



 

  
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

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 

ул.. Центральна, 36» 

  

         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 Сиротенко Ольги 

Петрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Внести зміни та доповнення 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», а саме: 

 

1.1.Назву рішення викласти в наступній редакції: «Про передачу в оренду 

комунального майна одного гаражу розташованого в м. Татарбунари по вул. 

Центральна, 36», 

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

роки 11 місяців комунальне майно Татарбунарської міської ради один гараж 

розташований в м. Татарбунари по вул. Центральна, 36,   загальною площею – 

20.9 м. кв. – Сиротенко Ольгі Петрівні, ІН 2558709300 паспорт серії КЕ 302962 

від 15.08.1996 року, виданий Татарбунарським РВ УМВС України в Одеській 

області. 

 

2. Міському голові укласти додаткову угоду до договору оренди 

комунального майна № 5 від 30.06.2017 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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1116 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням Головатої Алли 

Євгенівни, Головатого Сергія Сергійовича, 

Головатого Даміана-Олександра 

Сергійовича 

 

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  Головатої Алли 

Євгенівни, Головатого Сергія Сергійовича, Головатого Даміана-Олександра 

Сергійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  Головатій Аллі Євгенівні, Головатому 

Сергію Сергійовичу, Головатому Даміану-Олександру Сергійовичу для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за 

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

Кожедуба, будинок 51, з площею земельної ділянки 1,8125 га. 

 

2. Внести зміни у договорі оренди землі від 21.05.2020 №261 замість 

площі: «1,1944 га.», зазначити площу: «1,8125 га.». 

 

3. Зобов`язати Головату Аллу Євгенівну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1117- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

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 

 

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  товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія» та 

клопотання Султан Світлани Пантеліївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.03.07 для 

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

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

площею земельної ділянки 0,0029 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0063. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п'ять) років з 

можливістю пролонгації гр. Султан Світлані Пантеліївні з цільовим 

призначенням: В.03.07 для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, за 

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

Тура, будинок 13-Д, з площею земельної ділянки 0,0029 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0063. 

 

3. Зобов`язати Султан Світлану Пантеліївну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1118 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

 

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  товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.03.07 для 

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

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

площею земельної ділянки 0,0328 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0383. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п'ять) років з 

можливістю пролонгації товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.03.07 для 

будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 

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

площею земельної ділянки 0,0328 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0383. 

 

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія»: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1119 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

 

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  товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 13-З, з площею земельної ділянки 0,3942 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0001. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п'ять) років з 

можливістю пролонгації товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 13-З, з площею земельної ділянки 0,3942 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0001. 

 

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія»: 



 

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 

       

« 21 » серпня 2020 р. 

№ 1120 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

 

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  товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 13-К, з площею земельної ділянки 0,0421 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0382. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п'ять) років з 

можливістю пролонгації товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 13-К, з площею земельної ділянки 0,0421 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0382. 

 

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія»: 



 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1121 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

 

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  товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 13, з площею земельної ділянки 0,2260 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0066. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п'ять) років з 

можливістю пролонгації товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 13, з площею земельної ділянки 0,2260 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0066. 

 

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія»: 



 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1122 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

 

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  товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 24-Ж, з площею земельної ділянки 0,2239 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0068. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п'ять) років з 

можливістю пролонгації товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» з цільовим призначенням: В.02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури, за адресою: 

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

будинок 24-Ж, з площею земельної ділянки 0,2239 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0068. 

 

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія»: 

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 

    

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1123 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 

 

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  товариства з 

обмеженою відповідальністю «Татарбунарська вовняна компанія»,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5 (п’ять) років  товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 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, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 24-Г, з площею земельної ділянки 0,0163 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0384. 

 

2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік з 

можливістю пролонгації товариству з обмеженою відповідальністю 

«Татарбунарська вовняна компанія» 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, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, будинок 24-Г, з площею земельної ділянки 0,0163 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0384. 

 



 

3. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Татарбунарська 

вовняна компанія»: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1124 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Максимчука Івана Івановича 

 

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 Максимчука 

Івана Івановича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Максимчуку Івану Івановичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Григорія Черненка, з площею земельної ділянки 0,0800 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0037. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Максимчуку Івану Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, провулок Григорія 

Черненка, з площею земельної ділянки 0,0800 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0037. 

3.   Зобов`язати гр. Максимчука Івана Івановича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

4. 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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1125 - VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Нагнібєди Євгена Віталійовича 

 

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 Нагнібєди 

Євгена Віталійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Нагнібєді Євгену Віталійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Тура, з площею земельної ділянки 0,0689 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1802. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Нагнібєді Євгену Віталійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

площею земельної ділянки 0,0689 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1802. 

3.   Зобов`язати гр. Нагнібєду Євгена Віталійовича: 

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. 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 

     

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1126 - VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) за 

клопотанням Кравченка Григорія Григоровича та 

про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотанням Міжгосподарського енергетичного 

підприємства «Райсільгоспенерго» 

 

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 технічну документацію Кравченка 

Григорія Григоровича, Міжгосподарського енергетичного підприємства 

«Райсільгоспенерго», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Григорію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:0196. 
 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кравченку Григорію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 20, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0196. 
 

3.   Зобов`язати гр. Кравченка Григорія 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 5(п’ять) років  Міжгосподарському енергетичному 

підприємству «Райсільгоспенерго» для будівництва та обслуговування інших  

будівель громадської забудови, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 80-а, з площею земельної 

ділянки 0,1306 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0042. 

 

         5. Надати земельну ділянку в оренду строком на 5(п’ять) років  

Міжгосподарському енергетичному підприємству «Райсільгоспенерго» для 

будівництва та обслуговування інших  будівель громадської забудови, за 

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

Центральна, будинок 80-а, з площею земельної ділянки 0,1306 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0042. 

 

         6.Зобов`язати Міжгосподарському енергетичному підприємству 

«Райсільгоспенерго»: 

         6.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

         6.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.    

         6.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

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 

 

 

« 21 » серпня 2020 р. 

№ 1127 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Кічук Марини Іванівни, Комерзана 

Юрія Георгійовича 

 

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

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

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

землеустрій», розглянувши клопотання та проект землеустрою Кічук Марини 

Іванівни, Комерзана Юрія Георгійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кічук Марині Іванівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Василя Тура, з площею земельної ділянки 0,0532 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1325. 

 

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

Марині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

земельної ділянки 0,0532 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1325. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кічук Марину Іванівну: 

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. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Комерзану Юрію Георгійовичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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



 

район, м. Татарбунари,        вул. Василя Тура, з площею земельної ділянки 

0,0532 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1325. 

 

        5. Відмовити у передачі земельної ділянки безоплатно у приватну 

власність гр. Комерзану Юрію Георгійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Тура, з площею земельної ділянки 0,0532 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1325. 

         

        6. 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.  

 

        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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1128 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Зарєчної Лариси Миколаївни, 

Семенюк Тамари Степанівни, Гоцу Світлани 

Тимофіївни, Гоцу Ольги Юріївни, Гоцу Тимофія 

Юрійовича, Стаса Олексія Федоровича, 

Кравченка Віктора Миколайовича, Подгурської 

Оксани Василівни, Єрунової Галини Михайлівни 

та в оренду за клопотанням Базан Олени 

Олександрівни, Соколової Людмили Федорівни, 

Маєва Миколи 

 

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 Зарєчної Лариси 

Миколаївни, Семенюк Тамари Степанівни, Гоцу Світлани Тимофіївни, Гоцу 

Ольги Юріївни, Гоцу Тимофія Юрійовича, Стаса Олексія Федоровича, 

Кравченка Віктора Миколайовича, Подгурської Оксани Василівни, Єрунової 

Галини Михайлівни та в оренду за клопотанням Базан Олени Олександрівни, 

Соколової Людмили Федорівни, Маєва Миколи,Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ларисі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

58, з площею земельної ділянки 0,0462 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1797. 

 



 

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

Ларисі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

58, з площею земельної ділянки 0,0462 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1797. 

 

       3.   Зобов`язати гр. Зарєчну Ларису Миколаївну: 

       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. Семенюк 

Тамарі Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0331. 

 

5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Семенюк Тамарі Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 36, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0331. 

 

6.   Зобов`язати гр. Семенюк Тамару Степанівну: 

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. Гоцу Світлані 

Тимофіївні та Гоцу Ользі Юріївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 16 Вересня, 

будинок 28, з площею земельної ділянки 0,0605 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1789. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Гоцу Світлані Тимофіївні та Гоцу Ользі Юріївні 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



 

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

район, м. Татарбунари, вул. 16 Вересня, будинок 28, з площею земельної 

ділянки 0,0605 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1789. 

 

9.   Зобов`язати гр. Гоцу Світлану Тимофіївну та Гоцу Ольгу Юріївну: 

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. Гоцу Тимофію 

Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 33, 

з площею земельної ділянки 0,062 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1788. 

 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Гоцу 

Тимофію Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 33, 

з площею земельної ділянки 0,062 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1788. 

 

12.   Зобов`язати гр. Гоцу Тимофія Юрійовича: 

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. Стасу Олексію 

Федоровичу та Кравченку Віктору Миколайовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Соборна, будинок 23, з площею земельної ділянки 0,0529 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0387. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Стасу Олексію Федоровичу та Кравченку Віктору 

Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Соборна, будинок 23, з 



 

площею земельної ділянки 0,0529 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0387. 

 

15.   Зобов`язати гр. Стаса Олексія Федоровича та Кравченка Віктора 

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. Подгурській 

Оксані Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 80, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0189. 

 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Подгурській Оксані Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 80, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0189. 

 

18.   Зобов`язати гр. Подгурську Оксану Василівну: 

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. Єруновій 

Галині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 15, 

з площею земельної ділянки 0,0747 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0388. 

 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Єруновій Галині Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 15, з площею земельної ділянки 0,0747 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0388. 



 

 

21.   Зобов`язати гр. Єрунову Галину Михайлівну: 

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. Базан Олені 

Олександрівні та Соколової Людмили Федорівни для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 32-а, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1808. 

 

23.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Базан 

Олені Олександрівні та Соколовій Людмилі Федорівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 32-а, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1808. 

 

24.   Зобов`язати гр. Базан Олену Олександрівну та Соколову Людмилу 

Федорівну: 

24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

24.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Маєву Миколі 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 4, з площею земельної 

ділянки 0,0588 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0038. 

 

26.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Маєву 

Миколі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 4, з 

площею земельної ділянки 0,0588 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0038. 

 

27.   Зобов`язати гр. Маєва Миколу: 



 

27.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

27.2. Дотримуватись положень статті 96 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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1129 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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  Мартиненка Сергія Леонідовича 

  

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  Мартиненка Сергія 

Леонідовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергію Леонідовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 46, з 

площею земельної ділянки 0,0888 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0327. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мартиненку  Сергію Леонідовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

46, з площею земельної ділянки 0,0888 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0327. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мартиненка Сергія Леонідовича: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1130 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Лози Миколи Олександровича 

  

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 Лози Миколи 

Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:0193. 

 

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

Миколі Олександровичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:0193. 

 

3.   Зобов`язати гр. Лозу Миколу Олександровича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів та рекомендувати встановити адресну табличку. 



 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1131 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Зімченка Миколи Івановича 

  

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

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Зімченка Миколи 

Івановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 70-

а, з площею земельної ділянки 0,0775 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1316. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Зімченку Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 70-а, з площею земельної ділянки 0,0775 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1316. 

 

3.   Зобов`язати гр. Зімченка Миколу Івановича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1132 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Мартиненка Леоніда 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 Мартиненка Леоніда 

Дмитровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Леоніду Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

площею земельної ділянки 0,0827 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0323. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мартиненку Леоніду Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 36, з площею земельної ділянки 0,0827 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0323. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мартиненка Леоніда 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 

       

« 21 » серпня 2020 р. 

№ 1133 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Стоянової Варвари Миколаївни 

  

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 Стоянової Варвари 

Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Варварі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:003:1315. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Стояновій Варварі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 43, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1315. 

 

3.   Зобов`язати гр. Стоянову Варвару Миколаївну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1134 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Кршемінського Олега 

Володимировича 

  

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 Кршемінського Олега 

Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Кршемінському Олегу Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Серпня, будинок 49, з площею земельної ділянки 0,0839 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1311. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кршемінському Олегу Володимировичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Серпня, будинок 49, з площею земельної ділянки 0,0839 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1311. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кршемінського Олега Володимировича: 

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 

       

« 21 » серпня2020 р. 

№ 1135 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Павленко Наталії 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 Павленко Наталії 

Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Наталії Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 61, 

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

5125010100:02:005:1801. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Павленко Наталії Василівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 61, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1801. 

 

3.   Зобов`язати гр. Павленко Наталію 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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1136 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Гусаренка Олега Івановича 

  

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

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Гусаренка Олега Івановича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олегу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:001:0316. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гусаренку Олегу Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 66, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0316. 

 

3.   Зобов`язати гр. Гусаренка Олега Івановича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1137 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Байлук Валерії Іванівни 

  

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 Байлук Валерії Іванівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валерії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:0191. 

 

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

Валерії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:002:0191. 

 

3.   Зобов`язати гр. Байлук Валерію Іванівну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1138 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Чернявської Людмили Миколаївни 

  

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 Чернявської Людмили 

Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 105, з 

площею земельної ділянки 0,0963 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0330. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чернявській Людмилі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

105, з площею земельної ділянки 0,0963 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0330. 

 

3.   Зобов`язати гр. Чернявській Людмилі Миколаївні: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1139 – VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Гриценко Анжели Павлівни 

  

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

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Гриценко Анжели 

Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анжелі Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 48, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1799. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гриценко Анжелі Павлівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 48, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1799. 

 

3.   Зобов`язати гр. Гриценко Анжелу Павлівну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1140 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Сєдого Василя 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 Сєдого Василя 

Григоровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю 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 

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

5125010100:02:001:0317. 

 

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

Василю 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 

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

5125010100:02:001:0317. 

 

3.   Зобов`язати гр. Сєдого Василя 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 

       

« 21 » серпня 2020 р. 

№ 1141 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Ольги Юріївни 

  

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 Ольги Юріївни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ользі Юріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Одеська, будинок 8, з 

площею земельної ділянки 0,0598 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0385. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мукієнко Ользі Юріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Одеська, будинок 8, з 

площею земельної ділянки 0,0598 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0385. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мукієнко Ольгу Юріївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1142 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Мукієнка Анатолія Семеновича 

  

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 Мукієнка Анатолія 

Семеновича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Одеська, будинок 8-а, з 

площею земельної ділянки 0,0698 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0386. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мукієнку Анатолію Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 8-а, з площею земельної ділянки 0,0698 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0386. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мукієнка Анатолія Семеновича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. 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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1143 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Козлової Людмили Григорівни 

  

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

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Козлової Людмили 

Григорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмилі Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-а, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0329. 

 

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

Людмилі Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-а, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0329. 

 

3.   Зобов`язати гр. Козлову Людмилу Григорівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1144 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Сімаченка Олександра Івановича 

  

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

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

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

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

розглянувши клопотання та технічну документацію Сімаченка Олександра 

Івановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександру Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0326. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Сімаченку Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 60, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0326. 

 

3.   Зобов`язати гр. Сімаченка Олександра Івановича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 



 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1145 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Кузнєцової Світлани Леонтіївни 

  

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 Кузнєцової Світлани 

Леонтіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Світлані Леонтіївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 46, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1803. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кузнєцовій Світлані Леонтіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 46, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1803. 

 

3.   Зобов`язати гр. Кузнєцову Світлану Леонтіївну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1146 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята 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 Нейковського Миколи 

Леонідовича, Нейковської Килини 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 Нейковського Миколи 

Леонідовича, Нейковської Килини Георгіївни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Миколі Леонідовичу та Нейковській Килині Георгіївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 2, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1804. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у спільну сумісну власність гр. 

Нейковському Миколі Леонідовичу та Нейковській Килині Георгіївні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, будинок 2, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1804. 

 

3. Зобов`язати гр. Нейковського Миколу Леонідовича та Нейковську 

Килину Георгіївну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1147 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

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 

  

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  Малярчука Олега 

Анатолійовича, Вєтрогон Ганни Олексіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олегу Анатолійовичу, Вєтрогон Ганні Олексіївні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Слов'янська, будинок 20, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0328. 

 

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

Малярчуку Олегу Анатолійовичу, Вєтрогон Ганні Олексіївні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Слов'янська, будинок 20, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0328. 

 

3. Зобов`язати гр. Малярчука Олега Анатолійовича, Вєтрогон Ганну 

Олексіївну: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1148 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

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 

  

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  Радова Анатолія Івановича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Анатолію Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 3, з 

площею земельної ділянки 0,0870 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0325. 

 

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

Анатолію Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 3, з 

площею земельної ділянки 0,0870 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0325. 

 

3. Зобов`язати гр. Радова Анатолія Івановича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  



 

3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

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

рішення до відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 

області.  

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1149 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Градинар Тамари Василівни, 

Назаренка Віктора Васильовича 

 

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 Градинар Тамари Василівни, Назаренка Віктора Васильовича,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 19.02.2020 року №249 

(запис про державну реєстрацію від 16.06.2020 року № 36982366) між гр. 

Градинар Тамарою Василівною, Назаренком Віктором Васильовичем та 

Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0357 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  площею 0,0716 га, за 

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

Гімназична, 6, у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок 

іншою особою. 

 

2. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1150 - VII 
 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням фізичних осіб-підприємців: 

Раділової Ірини Георгіївни та Кравченка 

Сергія Миколайовича 

 

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  фізичної особи-підприємця Раділової Ірини Георгіївни та Кравченка 

Сергія Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 01.10.2015 року №115 (запис 

про державну реєстрацію від 16.11.2015 року № 12114116) між фізичними 

особами-підприємцями: Раділовою Іриною Григорівною, Кравченком Сергієм 

Миколайовичем та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0155 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, площею 0,0020  га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7б, у зв’язку з 

набуттям права власності на тимчасову споруду - магазин. 

 

2. Зобов’язати заявників здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1151 - VII 
 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання земельної ділянки в оренду 

земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0155 за клопотанням  

Кравченка Сергія 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 Кравченка Сергія Миколайовича, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п'ять) років з 

можливістю пролонгації гр. Кравченку Сергію Миколайовичу з цільовим 

призначенням: В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за 

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

Серпня, 7б, з площею земельної ділянки 0,0020 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0155. 
 

2. Зобов`язати Кравченка Сергія Миколайовича: 
 

2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та 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. 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 

 

 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1152 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Дерена Валерія Віталійовича, 

Карайвана Віталія Васильовича, Комерзан 

Світлани Василівни 

 

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 Дерена Валерія Віталійовича, Карайвана Віталія Васильовича, Комерзан 

Світлани Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 21.05.2020 року №259 (запис 

про державну реєстрацію від 21.05.2020 року № 36657135) між гр. Дереном 

Валерієм Віталійовичем та Татарбунарською міською радою, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:1312 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0459 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, будинок 13, у 

зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 
 

2.Припинити дію договору оренди землі від 31.08.2017 року № 141 (запис 

про державну реєстрацію від 30.10.2017 року № 23176648) між гр. Карайваном 

Віталієм Васильовичем та Татарбунарською міською радою, 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, у зв’язку з 

набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

3.Припинити дію договору оренди землі від 23.04.2019 року № 211 (запис 

про державну реєстрацію від 24.04.2019 року № 31422253) між гр. Комерзан 

Світланою Василівною та Татарбунарською міською радою, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340 для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 



 

операцій,  площею 0,2648  га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 17, за згодою сторін у зв’язку з 

поділом земельної ділянки. 

 

4.Укласти з орендарем Комерзан Світланою Василівною угоду щодо 

стягнення з орендаря орендної плати за наступні шість місяців, з дати 

припинення договору оренди землі  від 23.04.2019 року № 211 (запис про 

державну реєстрацію від 24.04.2019 року № 31422253) згідно умов цього 

договору та у відповідності до абзацу другого статті 32 Закону України «Про 

оренду землі», у зв’язку з припиненням договору оренди землі на земельну 

ділянку несільськогосподарського призначення з ініціативи орендаря. 

 

5. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1153 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Бондаренко Юлії Олександрівни 

 

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 Бондаренко Юлії Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 17.07.2018 року №173 (запис 

про державну реєстрацію від 18.07.2018 року № 27186212) між гр. Бондаренко 

Юлією Олександрівною та Татарбунарською міською радою, на земельну 

ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:0214 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0705 га, за адресою: Одеська область, 

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

2-а, за згодую сторін. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1154 - VII 
 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Фогель Галини Василівни 

 

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 Фогель Галини Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 12.05.2020 року №253 (запис 

про державну реєстрацію від 22.05.2020 року № 36693006) між гр. Фогель 

Галиною Василівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку 

з кадастровим номером 5125010100:02:003:1305 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 36, у зв’язку з 

набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1155 - VII 
 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Ільченка Олександра 

Миколайовича 

 

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 Ільченка Олександра Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 29.09.2017 року №143 (запис 

про державну реєстрацію № 22601785) між гр. Ільченком Олександром 

Миколайовичем та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1182 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0743 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 79, у 

зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1156 - VII 
 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Барбу Олександра Омеляновича 

та Барбу Рити Валеріївни 

 

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 Барбу Олександра Омеляновича та Барбу Рити Валеріївни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 07.07.2020 року №266 (запис 

про державну реєстрацію від 07.07.2020 року № 37295963) між гр. Барбу 

Олександром Омеляновичем, Барбу Ритою Валеріївною та Татарбунарською 

міською радою, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0190 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0859 га, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район,                        м. 

Татарбунари, вул. Микити Лісового, будинок 4, у зв’язку з набуттям права 

власності на житловий будинок іншою особою. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1157 - VII 
 

 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про поновлення на новий термін дії договору 

оренди землі за клопотанням Вторенко Наталі 

Дмитрівни 

 

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  Вторенко Наталі Дмитрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити дію договору оренди землі від 21.10.2019 року № 235 (запис 

про державну реєстрацію від 21.10.2019 року № 33864204) укладеного між гр. 

Вторенко Наталією Дмитрівною та Татарбунарською міською радою, строком 

на 3 (три) роки, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1287 для городництва, площею 0,0421 га, за адресою: 

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

будинок 5. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1158 - VII 
 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про поновлення на новий термін дії договору 

оренди землі за клопотанням Статенчук Тамари 

Прокопівни 

 

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 Статенчук Тамари Прокопівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити дію договору оренди землі від 22.04.2019 року № 210 (запис 

про державну реєстрацію від 25.04.2019 року № 31455959) між гр. Статенчук 

Тамарою Прокопівною та Татарбунарською міською радою, строком на 1 

(один) рік на земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:1269 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0726 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 14. 

 

2. Зобов’язати заявника здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  
 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1159 - VII 
 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотанням фізичних осіб-підприємців:  Апонюка 

Василя Анатолійовича, Апонюк Ельгізи Аннасівни  

 

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 фізичних 

осіб – підприємців: Апонюка Василя Анатолійовича, Апонюк Ельгізи 

Аннасівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років фізичним особам-

підприємцям: Апонюку Василю Анатолійовичу  та Апонюк Ельгізі Аннасівні, 

із земель комунальної власності з цільовим призначенням: В.03.07 для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі,  орієнтовною площею 0,0107 

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

Василя Тура, 15.  

 

2. Рекомендувати фізичним особам-підприємцям: Апонюку Василю 

Анатолійовичу та Апонюк Ельгізі Аннасівні надати розроблений у 

відповідності до містобудівної документації проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на пленарне засідання сесії міської ради для 

затвердження. 

 

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 

 « 21 » серпня  2020 р. 

№ 1160- VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Гіржева Вадима Георгійовича 

 

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 Гіржева 

Вадима Георгійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гіржеву Вадиму 

Георгійовичу, із земель комунальної власності з цільовим призначенням: 

В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0995 га, за 

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

Армійська. на виконання пункту 5 статті 116 Земельного кодексу України у 

зв’язку з тим, що земельні ділянки за вказаною адресою, згідно графічних 

матеріалів, вже передані у власність та користування іншій особі згідно 

рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 05.07.1994 

року №124. 

 

       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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1161- VII 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Сивоконь Геннадія Костянтиновича, про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотанням Василькіна Володимира Костянтиновича 

та про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок за клопотанням Комерзан Світлани 

Василівни 

 

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», статтею 56 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та надані документи Сивоконь Геннадія 

Костянтиновича, Василькіна Володимира Костянтиновича,  Комерзан Світлани 

Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Сивоконь Геннадію Костянтиновичу, із 

земель комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.01 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0536 га, за адресою: 

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

Хмельницького. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду строком на 5 (п’ять) років гр. Василькіну 

Володимиру Костянтиновичу, з цільовим призначенням: В.03.07, для 

будівництва і обслуговування об’єктів торгівлі, з орієнтовною площею 

земельної ділянки 0,0048 га,  за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари,  вул. 23 Серпня, 24/1. 

 



 

3. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок гр. Комерзан Світлані Василівні. 

Поділу підлягає земельна ділянка з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0340, з цільовим призначенням: для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних 

операцій,  площею 0,2648  га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м.Татарбунари, вул. Кілійська, 17. 

 

4.Рекомендувати заявнику надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на пленарне засідання сесії міської ради для затвердження. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1162 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про втрату чинності рішенням Татарбунарської 

міської ради від 10.04.2020 року № 1075-VII за 

заявою Куриленко Олени Валентинівни 

 

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 Куриленко Олени 

Валентинівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення Татарбунарської міської 

ради від 10.04.2020 року № 1075-VII. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1163 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Куриленка Сергія 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 Куриленка 

Сергія Сергійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Куриленку Сергію 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. Федора Бальца,19. 

 

2. Рекомендувати заявнику надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на пленарне засідання сесії міської ради для затвердження. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1164 - VII 
 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про втрату чинності рішенням виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 

29.11.1994 року № 214 за заявою Рицького Сергія 

Олександровича 

 

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 Рицького Сергія 

Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вважати таким, що втратило чинність рішення рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 29.11.1994 року № 214 у частині, що 

стосується Рицького Олександра Васильовича, у зв'язку з його смертю. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища. 
 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 А.П. Глущенко 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1165 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Рицького Сергія Олександровича 

 

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 Рицького 

Сергія Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Рицькому Сергію Олександровичу, 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,  23. 

 

2. Рекомендувати заявнику надати розроблений у відповідності до 

містобудівної документації проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на пленарне засідання сесії міської ради для затвердження. 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1166 - VII 
 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність за 

клопотанням Іваногло Георгія Васильовича 

 

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 Іваногло Георгія Васильовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Іваногло Георгію Васильовичу із 

земель комунальної власності з цільовим призначенням: В.02.05 для 

будівництва індивідуальних гаражів, орієнтовною площею 0,0091 га, за 

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

Робоча, у зв’язку з невідповідністю  намірів Плану зонування територій міста 

Татарбунари та розміщенням на вказаній території об’єкту благоустрою 

(дитячого спортивного майданчика) за клопотанням мешканців 

багатоквартирного будинку згідно рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 27.05.2020 року № 29.  

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1167 - VII 
 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотанням фізичної особи-підприємця Могильнікова 

Валентина Дмитровича 

 

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 фізичної особи-підприємця 

Могильнікова Валентина Дмитровича, Татарбунарська міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Могильнікову Валентину 

Дмитровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду строком на 1 (один) рік, із земель комунальної власності 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), орієнтовною площею 0,0200 га, за адресою: 

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

 2. Рекомендувати фізичній особі-підприємцю Могильнікову Валентину 

Дмитровичу надати розроблений у відповідності до містобудівної документації 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на пленарне засідання 

сесії міської ради для затвердження. 

3. Земельна ділянка буде передана в оренду при умові, якщо збудовану 

артезианську свердловину на цій ділянці буде передано в комунальну власність 

Татарбунарській міській раді безкоштовно. 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1168 - VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

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» 
 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 

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

України «Про землеустрій», враховуючи службову записку начальника відділу 

земельних відносин виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 

ради Катанова І.В., Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у пункти 1-2 рішення Татарбунарської міської ради від 

19.06.2020 року № 1102 – VІІ, у частині що стосується АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», а саме: 

- замість цифр та слів: «0,0885 га», зазначити цифри та слова: «0,0073 га». 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1169 - VII 
 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про передачу земельної ділянки у 

власність за клопотанням Усатенко 

Світлани Григорівни Заграничної 

Ганни Федорівни, Яковлєва Вадима 

Сергійовича 
 

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 Усатенко Світлани Григорівни, 

Заграничної Ганни Федорівни, Яковлєва Вадима Сергійовича, Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Усатенко Світлані Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

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

5125010100:02:003:1286. 

2. Зобов`язати гр. Усатенко Світлану Григорівну: 

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. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Заграничній Ганні Федорівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

будинок 6-а, з площею земельної ділянки 0,0780 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0355. 

4. Зобов`язати гр. Заграничну Ганну Федорівну: 

4.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

4.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

4.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 



 

побутових відходів. 

 

         5. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Яковлєву Вадиму Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 16 Вересня, 

будинок 4, з площею земельної ділянки 0,0480 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1149. 

 

                  6. Зобов`язати гр. Яковлєва Вадима Сергійовича: 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1170 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок п’ята сесія VII скликання 

 

Про передачу земельної ділянки у власність за 

клопотанням Климович Катерини 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 Климович Катерини Валеріївни, 

Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити у передачі земельної ділянки безоплатно у приватну 

власність гр. Климович Катерині Валеріївні для будівництва і обслуговування 

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

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

Космонавтів, будинок 4, з площею земельної ділянки 0,0707 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0182, у зв’язку з ненаданням на затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

 

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 

       

« 21 » серпня  2020 р. 

№ 1171 – VII 
 


