
 

 

 

 

 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ 

46 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 02.10.2020 року о 14.00 

спільне засідання постійних депутатських 

комісії  29.09.2020 о 14.00)  

 
 

 

 



 

Порядок денний  сорок шостої сесії сьомого скликання 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 29.11.2019 року № 

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

2. Про приватизацію квартири № 8 в житловому будинку по вул. В.Тура, 34 а  

за заявою Власенко Ніни Іванівни. 

3. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0153 в м.Татарбунари за заявою фізичної особи – 

підприємця Долгополи Надії Павлівни. 

4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Карпова Анатолія Омеляновича. 

5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Карпової Килини Дмитрівни. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Кулаксиз Ніни Дем’янівни. 

7. 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 Місержи Оксани Олександрівни. 

8. 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 Ільченко Світлани Павлівни. 

9. 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 Сироти Надії Володимирівни. 

10. 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 Федорової Марії Степанівни. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

для надання в оренду за клопотанням Вихристюк Ганни Кирилівни. 

12. Про припинення дії договору оренди землі за клопотанням Кирган Людмили 

Вікторівни. 

13.Про припинення права власності на земельні ділянки та втрату чінності 

рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 14.10.1994 року 

№175 за заявою Лисенка Олександра Володимировича. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, за клопотанням Гладаренка Миколи 

Миколайовича. 

15.Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 10.10.2008 року 

№ 414-V за клопотанням Куруч Олександра Васильовича. 

16.Про внесення змін до договору оренди землі за клопотанням Алєксєєнко 

Людмили Іванівни. 

 

 

 

 

 



1 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
       сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 23  
частини першої статті 26 Закону 

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

 ВИРІШИЛА: 

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

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

 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету міста Татарбунари на 2020 рік» 

відповідно додатку 1 цього рішення (додається); 

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

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

  

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

ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

Міський голова       Глущенко А.П. 

     

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII          

 

Проект рішення  підготовлено   відділом    бухгалтерського  обліку 

виконавчого  комітету Татарбунарської  міської ради                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ 

«Про міський бюджет на 2020 рік» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Додаток  1 

   до рішення сесії міської ради 

   від ________2020 року 

   № _________- 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 

10000000 Податкові надходження 300 000,00 300 000,00     

18000000 Місцеві податки 300 000,00 300000,00     

18050000 Єдиний податок 300 000,00 300 000,00     

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 150 000,00 150000,00     

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 150 000,00 150000,00     

  Всього доходів 300000,00 300000,00 0,00 0,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.  Лютикова Л.С.     



 

 

 

 
           Додаток 2 

            до рішення  міської ради  

від ______2020 р. 

№__________- VII            
 

РОЗПОДІЛ 

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

Код 
програмної 
класифікаці
ї видатків та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів 

Код 
Типової  

програмн
ої 

класифіка
ції 

видатків 
та 

кредитува
ння 

місцевих 
бюджетів 

Код  
функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків 

та 
кредитува

ння 
бюджету 

Найменування головного 
розпорядника, 

відповідального 
виконавця, бюджетної 
програми або напряму 

видатків згідно з  
ТПКВКМБ  

Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 
Усього 

видатки 
споживання 

з них 

видатки 
розвитку 

Усього 

у 
том

у 
чис
лі  

бюд
жет 
роз
витк

у 

вид
атки 
спо
жив
анн

я 

з них 

  
видат

ки 
розви

тку 

оплата 
праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

оплат
а 

праці 

кому
наль

ні 
послу
ги та 
енерг
оносії 

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

6000     
Житлово-комунальне 

господарство 
300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

300000,00 300000,00                   300000 

      
в т. ч. КП 

"Водопостачальник" 
300000,00 300000,00                   300000 

      Усього 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 

                

 Міський голова      А.П.Глущенко       

 

 

 



 

2 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
       сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про приватизацію квартири № 8  

в житловому будинку по вул. В.Тура, 34 а  

за заявою Власенко Ніни Іванівни 

 

     Відповідно до ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись ст. 8 Закону України «Про приватизацію 

державного житлового фонду», наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 «Про 

затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 

приміщень у гуртожитках у власність громадян», враховуючи протокол № 4 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради від 03.09.2020 року, розглянувши та обговоривши 

заяву Власенко Ніни Іванівни, Татарбунарська міської ради 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Заяву Власенко Ніни Іванівни, щодо приватизації квартири № 8, в житловому 

будинку по вул. В. Тура, 34 а, задовольнити. 

 

2. Передати квартиру  № 8, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари по вул. В. 

Тура, 34 а,  загальною площею 38,8 кв. м. та  житловою площею 25,3 кв. м. в 

приватну власність Власенко Ніні Іванівні.  

 

3. Затвердити розрахунок вартості надлишків загальної площі квартири № 8, в 

житловому будинку по вул. В. Тура, 34 а (додається). 

 

4. Власенко Ніни Іванівни сплатити вартість надлишкової загальної площі 

квартири. 

 

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

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

об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 

 

Проект підготовлений завідувачем юридичного сектару виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

3 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
       сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0153 в м.Татарбунари за 

заявою фізичної особи – підприємця Долгополи Надії Павлівни 

 

  Керуючись статтями 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктами 

30,34,43 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Долгополи Надії Павлівни, 

Татарбунарська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для будівництва та 

експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0153, 

загальною площею 0,0030 га, на якій є капітальна будівля, що належить фізичній особі 

- підприємцю Долгополі Надії Павлівни і знаходиться в оренді за договором оренди 

землі № 8 від 16.11.2011 року, за адресою: Одеська область,  Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.15, приміщення 3, з метою викупу орендарем 

земельної ділянки.  

 

2.  Зобов’язати фізичну особу - підприємця Долгополу Надію Павлівну, 

протягом 1(одного) місяця  з дня прийняття рішення укласти з міською радою, в особі 

міського голови А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату 

авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в 

розмірі 20 (Двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

яка станом на 01.01.2020 року становить 22471 (двадцять дві тисячи чотириста 

сімдесят одна) гривня 00 копійок.  

 

3.  Сума авансового внеску у розмірі 4494 (чотири тисячи чотириста дев’яносто 

чотири) гривні 20 копійок сплачується фізичною особою – підприємцем Долгополою 

Надією Павлівною, на рахунок Татарбунарської міської ради у терміни, зазначені  у 

договірі про оплату авансового внеску, і зараховується до ціни продажу земельної 

ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної 

ділянки сума авансового внеску не повертається.» 
 



 

          4.  Пунти 1-3 цього рішення набувають чинності з 01.11.2020 року. 

  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Карпова 

Анатолія Омеляновича 

 

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 Карпова Анатолія Омеляновича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Карпову Анатолію Омеляновичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, з площею 

земельної ділянки 0,0806 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0040. 

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

Анатолію Омеляновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, з площею земельної 

ділянки 0,0806 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0040. 

3.   Зобов`язати гр. Карпова Анатолія Омеляновича: 

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        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII  

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради                                                                                               



 

5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Карпової 

Килини Дмитрівни 

 

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 Карпової Килини Дмитрівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Карповій Килині Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0039. 

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

Килині Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0039. 

3.   Зобов`язати гр. Карпову Килину Дмитрівну: 

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        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

6 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Кулаксиз 

Ніни Дем’янівни 

 

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 Кулаксиз Ніни Дем’янівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр. Кулаксиз Ніні Дем’янівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Центральна, з площею земельної 

ділянки 0,0850 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0070. 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кулаксиз Ніні 

Дем’янівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Центральна, з площею земельної 

ділянки 0,0850 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0070. 

3.   Зобов`язати гр. Кулаксиз Ніну Дем’янівну: 

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        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням  

Місержи Оксани Олександрівни 

  

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  Місержи Оксани Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 3, з площею земельної 

ділянки 0,0375 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0332. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Місержи Оксані 

Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 3, з площею земельної 

ділянки 0,0375 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0332. 

 

3.   Зобов`язати гр. Місержи Оксану Олександрівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

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

 

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

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

відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Ільченко Світлани 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 Ільченко Світлани Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Павлівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 1, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1811. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Ільченко Світлані 

Павлівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 1, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1811. 

 

3.   Зобов`язати гр. Ільченко Світлану 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 

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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Сироти Надії Володимирівни 

  

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

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

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

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Сироти Надії Володимирівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 86, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1809. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Сироті Надії 

Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 86, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1809. 

 

3.   Зобов`язати гр. Сироту Надію Володимирівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

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

 

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

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

відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Федорової Марії Степанівни 

  

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

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

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

кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання та 

технічну документацію Федорової Марії Степанівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 88, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1810. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Федоровій Марії 

Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 88, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1810. 

 

3.   Зобов`язати гр. Федорову Марію Степанівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

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

 

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

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

відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 

Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 

Вихристюк Ганни Кирилівни 

  

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 Федорової Марії Степанівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 102, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1327. 

 

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

Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 102, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1327. 

 

3.   Зобов`язати гр. Вихристюк Ганну Кирилівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

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

 

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

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

відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 



 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Кирган Людмили Вікторівни 

 

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 Кирган Людмили 

Вікторівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 18.02.2020 року №248 (запис про 

державну реєстрацію від 19.02.2020 року № 35657333) між гр. Кирган Людмилою 

Вікторівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:1864 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. 

Чорноморська, земельна ділянка 64, 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        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

 
 



 

13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

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

 

Про припинення права власності на земельні 

ділянки та втрату чінності рішенням виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 14.10.1994 

року №175 за заявою Лисенка Олександра 

Володимировича 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-122, 125, 142 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Лисенка Олександра 

Володимировича, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити гр. Лисенку Олександру Володимировичу право власності на 

земельну ділянку площею 0,1000 га та право користування на земельну ділянку 

площею 0,02 га, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування 

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

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

Перемоги, та зарахувати земельні ділянки до земель запасу,  у зв’язку з добровільною 

відмовою власника (користувача) землі на користь територіальної громади. 

2. Ввважати таким, що втратило чінність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 14.10.1994 року №175, у частині що стосується 

гр.Лисенка Олександра Володимировича. 

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

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

відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 



 

                                                                                                                  14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Гладаренка Миколи 

Миколайовича 

 

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

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

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

розглянувши клопотання та графічні матеріали Гладаренка Миколи Миколайовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити у надані дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Гладаренку Миколі Миколайовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

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

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

5125010100:02:002:1325, у зв’язку з відведенням земельної ділянки у власність іншій 

особі. 

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища.  

 

Міський голова        Глущенко А.П. 

       

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 



 

15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про внесення змін у рішення 

Татарбунарської міської ради від 10.10.2008 

року № 414-V за клопотанням Куруч 

Олександра Васильовича 

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

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Татарбунарська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Внести зміни у пункті 2 рішення Татарбунарської міської ради від 10.10.2008 

року № 414-V у частині, що стосується Куруч Олександра Васильовича, а саме: після 

слів та цифр: «площею 0,0030 га», зазначити слова, цифри та знаки перетину: « з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0015, з цільовим призначенням 03.07, для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі,» 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища. 
 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 

 

 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 



 

16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін до договору оренди землі за 

клопотанням Алєксєєнко Людмили Іванівни 

 

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 Алєксєєнко Людмили 

Іванівни,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору оренди землі від 20.01.2020 року №246 (запис про 

державну реєстрацію від 29.05.2020 року № 36766219) у частині щодо Алєксєєнко 

Людмили Іванівни, на земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0342, площею 0,0071 га, з цільовим призначенням: для будівництва 

та  обслуговування будівель торгівлі, для будівництва, експлуатації та обслуговування 

магазину промислових товарів,  за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, земельна ділянка 7-в, за згодою сторін, інші умови 

договору залишити без змін. 

 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 20.01.2020 року №246 (запис 

про державну реєстрацію від 29.05.2020 року № 36766219) у частині, що стосується 

Алєксєєнко Людмили Іванівни, а саме: 

 

У преамбулі, тексті, реквізитах та акті приймання-передачі земельної ділянки 

виключити Алєксєєнко Людмилу Іванівну. 

 

3.Зобов’язати Орендаря здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до 

договору оренди землі щодо внесення змін до договору оренди землі. 

 

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища. 
 

Міський голова        Глущенко А.П. 

         

« __ » _____________ 2020 р. 

№ _____ VII 


