
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Сорок шоста  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 одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста: 

 2.1. на вирішення соціально-побутових проблем: 

 Добровій Галині Данилівні - 2 000 грн.; 

 Червицькій Валентині Семенівні - 4000 грн; 

 Швець Пилипу Івановичу – 1400 грн.; 

 Рунак Марії Андріївні – 1500 грн.; 

 Ніколаєвій Валентині Федоровні – 2000 грн.; 

 Воронцовій Ірині Михайлівні – 800 грн.; 

 Рицькій Олександрі Григорівні – 1000 грн.; 

 Лащенковій Наталі Олексіївні – 600 грн. 

 2.2. на лікування: 

 Герасимову Олександру Олександровичу – 3000 грн. 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 29.11.2019 року № 949-VIІ 

«Про міський бюджет на 2020 рік» 



3.  Внести   зміни    та  доповнення    до  рішення  міської ради   від  

18.01.2016  №  24-VII  «Про затвердження  міської програми  «Діти м. 

Татарбунари» на 2016-2020 роки:   

      1.2  розділ  6 додатку  1     пункт   6.11   викласти  в слідкуючій  редакції: 

«Придбання   меблів,      обладнання,  текстильних  виробів     для   

комунальних   дошкільних  навчальних  закладів  та  загальноосвітніх   шкіл  

міста».  

 4.   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: 

Обсяги фінансування  заходів   міської   програми   

«Діти   м. Татарбунари» на 2020 рік 

      Напрямки  забезпечення  розвитку 

                      програми 

Обсяги 

фінансування 

  (грн.) 

Виконавець 

 

1. 

Національно - патріотичне  виховання дітей   

м. Татарбунари  

   -  5 000,00 Виконавчий 

комітет 

3.  Придбання  меблів, обладнання,    

текстильних   виробів   для  комунальних 

дошкільних навчальних закладів  та 

загальноосвітніх  шкіл міста   

    +   5 000,00 Виконавчий 

комітет 

 

 5. Делегувати комунальному закладу  Татарбунарської міської ради «СК 

Татарбунари»  (КЗ ТМР «СК Татарбунари») повноваження замовника по 

об’єкту «Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» за адресою м. 

Татарбунари Одеської області».  

 6. Затвердити розпорядження міського голови від 24.09.2020 року № 144-

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

рік» по виділеній субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 010 478 грн. 

 7.Делегувати функції замовника та укласти відповідні договори з КП 

«Бесарабія» по об’єкту «Надання послуг по утриманню вулично-дорожньої 

мережі міста Татарбунари шляхом поточного ямкового ремонту дорожнього 

покриття вулиці 23 Серпня в м. Татарбунари Одеської області».  

 8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

Міський голова                                                  А.П.Глущенко 

« 02 » жовтня 2020 р. 

№  1172 -VII 



 

                          Додаток № 1  

  до  рішення   Татарбунарської міської  ради 

   «Про  міський  бюджет  на 2020 рік»  

   від  02.10.2020   №    1172  -VII  

Доходи міського бюджету міста  Татарбунари 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 1 058 600,00 1 058 600,00      

13030000 Рентна плата  за користування  надрами 490,00 490,00      

13030100 
Рентна плата  за користування  надрами  для видобування 

корисних копалин  загальнодержавного значення 
490,00 490,00     

 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 117 000,00 117 000,00      

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
50 000,00 50 000,00     

 

14020000 
Акцизний податок з вироблених  
в Україні підакцизних товарів (продукції) 

67 000,00 67 000,00     
 

140219000 Пальне 67 000,00 67 000,00      

18000000 Місцеві  податки 941 110,00 941 110,00      

18010000 Податок на майно 400 710,00 400 710,00      

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 

житлової нерухомості  

5 000,00 5 000,00     

 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 

29 000,00 29 000,00     

 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості  

8 000,00 8 000,00     

 



18010500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

43 000,00 43 000,00     

 

18010600 Орендна  плата з юридичних осіб 100 000,00 100 000,00      

18010700 Земельний податок  з  фізичних осіб 113 000,00 113 000,00      

18010900 Орендна  плата з фізичних осіб 71 460,00 71 460,00      

18011000 Транспортний податок  з фізичних осіб 25 000,00 25 000,00      

18011100 Транспортний  податок  з  юридичних осіб   6 250,00 6 250,00      

18020100 Збір за паркування транспортних засобів фізичних осіб 3 700,00 3 700,00      

18030000 Туристичний збір -9 000,00 -9 000,00      

18030200 Туристичний збір, сплачений  фізичними особами  -9 000,00 -9 000,00      

18050000 Єдиний податок 545 700,00 545 700,00      

18050300 Єдиний податок  з юридичних  осіб 193 000,00 193 000,00      

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб 270 000,00 270 000,00      

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 

82 700,00 82 700,00     

 

20000000 Неподаткові надходження -33 600,00 -33 600,00      

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 

 діяльності   
-8 700,00 -8 700,00     

 

21080000 Інші  надходження  -8 700,00 -8 700,00      

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5 000,00 5 000,00      

21081500 

Адміністративні штрафи та інші санкції   за 

 порушення законодавства у сфері  виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

-13 700,00 -13 700,00     

 

22000000 
Адміністративні  збори та платежі , доходи від 

некомерційної  господарської діяльності 
-24 900,00 -24 900,00     

 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -39 000,00 -39 000,00      

22012500 Плата за надання адміністративних послуг -50 000,00 -50 000,00      

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію  

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  
11 000,00 11 000,00     

 

22080000 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном   

13 200,00 13 200,00     

 



22080400 

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності  

13 200,00 13 200,00     

 

22090000 Державне мито 900,00 900,00      

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

7 600,00 7 600,00     

 

22090400 

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України   

-6 700,00 -6 700,00     

 

40000000 Офіційні трансферти 1 010 478,00 1 010 478,00      

41000000 Від оганів державного управління 1 010 478,00 1 010 478,00      

41053000 

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

1 010 478,00 1 010 478,00     

 

  Всього доходів 2 035 478,00 2 035 478,00       

       

Міський голова                                 А.П.Глущенко   

       

Вик. Лютикова Л.С.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

   Додаток № 2   

  до рішення  міської ради від 02.10.2020  № 1172-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 118500,00 -118500,00 -118500,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 

0,00 118500,00 -118500,00 -118500,00 

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 118500,00 -118500,00 -118500,00 

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 118500,00 -118500,00 -118500,00 

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 118500,00 -118500,00 -118500,00 

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 118500,00 -118500,00 -118500,00 

      

 Міський голова   А.П.Глущенко  

Вик.: Лютикова Л.С.     
      

 

 

 

 



    Додаток 3  

    

 

до рішення  міської ради    

    
від 02.10.2020 р. № 1172 - VII   

РОЗПОДІЛ  

видатків міського бюджету м. Татарбунари на 2020 рік  

    (грн.)  

Код 

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцеви

х 

бюджеті

в 

Код 

Типової  

програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

місцеви

х 

бюджеті

в 

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 
Кошти 

що 
переда
ються із 
загальн
ого до 
спец 

Усього 

видатки 

споживанн

я 

з них 

вид
атк

и 

роз

вит
ку 

Усього 

у тому 

числі  

бюджет 

розвитку 

видат

ки 

спожи

вання 

з них 

  

видат

ки 

розви
тку 

опл

ата 

пра

ці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунал
ьні 

послуги 

та 

енергон
осії 

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

1000     
Державне 

управління 
1059781 1059781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1059781 0 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 
інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 
забезпечення 

діяльності обласної 

ради, районної 

ради, районної у 
місті ради (у разі її 

створення), міської, 

селищної, сільської 

рад 

49303 49303                   49303 

  

0110191 0191 0160 
Проведення 

місцевих виборів 
1010478 1010478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010478 

  

      

в т. ч. 

Татарбунарська 
міск.ТВК Б-

Дн.р.Од.обл 

1010478 1010478                   1010478 

  

3000     

Соціальний захист 

та соціальне 

забезпечення 

-28500 -28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28500 0 



0113140 3140 1040 

Оздоровлення та 
відпочинок дітей 

(крім заходів з 

оздоровлення дітей, 

що здійснюються за 
рахунок коштів на 

оздоровлення 

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи) 

-2000 -2000                   -2000 

  

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту 

і соціального 
забезпечення 

-26500 -26500                   -26500 

  

4000     
Культура i 

мистецтво 
-8000 -8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8000   

0114081 4081 0829 

Забезпечення 
діяльності інших 

закладів в галузі 

культури і 

мистецтва  

-8000 -8000                   -8000 

  

5000     
Фiзична культура i 

спорт 
-50000 -50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50000   

0115062 5062 0810 

Підтримка спорту 

вищих досягнень та 
організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 
діяльність в регіоні 

-50000 -50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50000 

  

      
в т. ч. КЗ ТМР "СК 
Татарбунари" 

-50000 -50000                   -50000   

6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

672500,00 672500,00 0,00 34000,00 0,00 -128500,00 -128500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544000,00 0,00 

0116013 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 
господарства 

618500,00 618500,00 0,00 0,00 0,00 -128500,00 -128500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490000,00 0,00 

      
в т. ч. КП 
"Водопостачальник

" 

618500,00 618500,00       -128500,00 -128500,00         490000,00   

0116030 6030 0620 

Організація 

благоустрою 

населених пунктів 

54000,00 54000,00 0,00 34000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54000,00 0,00 

      в т. ч. виконком 34000,00 34000,00   34000,00   0,00           34000,00 0,00 



      
в т. ч. КП 
"Бесарабія" 

20000,00 20000,00                   20000,00   

7000     
Економічна 

діяльність 
-51458,00 -51458,00 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41458,00 

10000,0

0 

0117130 7130 0421 
Здійснення  заходів 

із землеустрою 
-51458,00 -51458,00                   -51458,00   

0117370 7370 0490 

Реалізація інших 

заходів щодо 

соціально-
економічного 

розвитку територій 

          10000,00 10000,00         10000,00 
10000,0

0 

      
в т. ч. КЗ ТМР "СК 
Татарбунари" 

          10000,00 10000,00         10000,00 
10000,0

0 

9000     
Міжбюджетні 

трансферти 
559655,00 559655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559655 0,00 

0119770 9770 0180 
Інші субвенції з 

місцевого бюджету  
559655,00 559655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559655,00 0,00 

      в тому числі                           

      

 Субвенція 
районному бюджету 

для відділу освіти 

на забезпечення 

виплати заробітної 

плати 

непедагогічним 

працівникам КЗ 

«Татарбунарська 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 

В.З.Тура»: КЕКВ 

2111 -204303 грн., 
КЕКВ 2120 - 44947 

грн. 

249250,00 249250,00                   249250   

      

 Субвенція 

районному бюджету 

для відділу освіти 

на забезпечення 
виплати заробітної 

плати 

непедагогічним 

працівникам  КЗ 
«Татарбунарський 

НВК ЗОШ-

гімназія»: КЕКВ 

2111 - 205533 грн., 
КЕКВ 2120 - 45217 

грн. 

250750,00 250750,00                   250750   



      

 Субвенція 
Татарбунарському 

районному бюджету 

для перерахування 

Одеському 
обласному бюджету 

на утримання 

державного 

навчального 

закладу 

"Татарбунарського 

професійно-

технічного 
аграрного училища" 

70000,00 70000,00                   70000   

      

Субвенція 
районному бюджету 

для КНП 

«Татарбунарська 

центральна районна 
лікарня» 

Татарбунарської 

районної ради на 

здійснення 
первинної 

спеціалізації лікарів 

за спеціальностями 

лікар інфекціоніст, 
лікар рентгенолог, 

лікар фізіотерапевт  

-16845,00 -16845,00                   -16845   

      

Субвенція 

районному бюджету 

для КНП 

«Татарбунарський 
центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги»  для 

придбання суміші 
для забезпечення 

харчування дітей 

родини Чуприни 

6500,00 6500,00                   6500   

      Усього 2153978,00 2153978,00 0,00 34000,00 0,00 -118500,00 -118500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2035478,0

0 

10000,0

0 

                 

 Міський голова      А.П.Глущенко        

                 

Виконавець:   Лютикова Л.С.             

                 

 



 

           

Додаток  4 

до  рішення  міської ради від 02.10.2020  № 
1172-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  

загальног

о 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                   559655   559655 

 

  

Субвенція районному бюджету 

для відділу освіти на 

забезпечення виплати 

заробітної плати 

непедагогічним працівникам 

КЗ «Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ 

ст. ім. В.З.Тура»: КЕКВ 2111 -

204303 грн., КЕКВ 2120 - 

44947 грн.                   249250   249250 

 

  

 Субвенція районному 

бюджету для відділу освіти на 

забезпечення виплати 

заробітної плати 

непедагогічним працівникам  

КЗ «Татарбунарський НВК 

ЗОШ-гімназія»: КЕКВ 2111 - 

205533 грн., КЕКВ 2120 -                   250750   250750 

 



45217 грн. 

  

Субвенція Татарбунарському 

районному бюджету для 

перерахування Одеському 

обласному бюджету на 

утримання державного 

навчального закладу 

"Татарбунарського 

професійно-технічного 

аграрного училища"                   70000   70000 

 

  

Субвенція районному бюджету 

для КНП «Татарбунарська 

центральна районна лікарня» 

Татарбунарської районної ради 

на здійснення первинної 

спеціалізації лікарів за 

спеціальностями лікар 

інфекціоніст, лікар 

рентгенолог, лікар 

фізіотерапевт                    -16845   -16845 

 

  

Субвенція районному бюджету 

для КНП «Татарбунарський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги»  для 

придбання суміші для 

забезпечення харчування дітей 

родини Чуприни                   6500   6500 

 

Х УСЬОГО                   559655   559655  

               

 Міський голова         
А.П.Глущенк
о   

 

               



Вик:  Лютикова Л.С.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Додаток 5 

       до  рішення міської ради  

       від 02.10.2020 року   

       

№ 1172- 

VII   

  РОЗПОДІЛ   

 витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних 

 програм у 2020 році 

         (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів  

Код       

Типової 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 

програми/ підпрограми 

згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевих бюджетів 

Найменування 

місцевої/  

регіональної програми 

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальни

й 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 
    

-

28500,00 

-

28500,00 
    



0113140 3140 1040 

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 

-2000,00 -2000,00     

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

Програма "Милосердя 

в дії" 

рішення від 

18.01.2016 № 

23-VII 

-

26500,00 

-

26500,00 
    

4000     Культура і мистецтво     -8000,00 -8000,00     

0114081 4081 0829 
Забезпечення діяльності 

інших закладів в галузі 

культури і мистецтва 

Міська програма 

культурно-масових та 

мистецьких заходів 

рішення від 

30.11.2018 № 

723-VII 

-8000,00 -8000,00     

                    

х х х УСЬОГО х х 
-

36500,00 

-

36500,00 
    

          

 Міський голова  А.П.Глущенко      

          

Вик: Лютикова Л.С.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

Додаток № 6 

до рішення   від 02.10.2020 № 1172-VII    

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

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код  Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я 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 

завершення) 

Загаль

на 

вартіст

ь 

обьєкт

а , грн 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку,грн 

Рівень будівельної 

готовності обьєкта на 

кінець бюджетного 

періоду,% 

5000     
Фiзична культура i 

спорт 

      10 000,0 
  

0117370/3142 7370 0490 Реалізація інших 

заходів щодо 

соціально-

економічного 

розвитку територій 

Реконструкція 

майнового 

комплексу 

стадіону «Колос» 

за адресою м. 

Татарбунари 

Одеської області 

(КЗ ТМР «СК 

Татарбунари») 

    10 000,0 

  



6000     

Житлово-

комунальне 

господарство 

      -128 500,0 

  

0116013/3110 6013 0620 

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

Придбання 

насосів КП 

"Водопостачаль

ник" 

    -128 500,0 

  

      Всього        -118500,00   

   Міський голова А.П.Глущенко     

Вик. Лютикова Л.С.        



 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII 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. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  А.П. Глущенко 

     

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1173 - VII 



 

 

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII 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                                  А.П. Глущенко 
       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1174 - VII



 

  
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII 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                              А.П. Глущенко 

       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1175 - VII                                                                                       



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII 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                                      А.П. Глущенко 

       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1176- VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII 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                                  А.П. Глущенко 

       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1177 - VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста 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 Місержи Оксани 

Олександрівни, Перелі Валентини Вікторівни, Вихристюк 

Галини Іванівни, Ніколаєнка Миколи Івановича, Кирган 

Кристіни Олександрівни, Мукієнка Віктора Яковича  та 

для передачі в оренду за клопотанням Мітакі Сергія 

Володимировича, Будяченко Тетяни Миколаївни,  

Прокопця Сергія Сергійовича, Колотенко Ольги 

Миколаївни, Барон Галини Григорівни, Міхової 

Олександри Василівни, про передачу у власність 

земельної ділянки за клопотанням Куриленко Марії 

Михайлівни, Барбу Рити Валеріївни, Градинар Тамари 

Василівни, Рацького Володимира Омеляновича, Юреску 

Олени Сергіївни, про надання в оренду земельної ділянки 

за клопотанням Комерзан Світлани 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  Місержи Оксани 

Олександрівни, Перелі Валентини Вікторівни, Вихристюк Галини Іванівни, 

Ніколаєнка Миколи Івановича, Кирган Кристіни Олександрівни, Мукієнка 

Віктора Яковича, Мітакі Сергія Володимировича, Будяченко Тетяни 

Миколаївни, Прокопця Сергія Сергійовича, Колотенко Ольги Миколаївни, 

Барон Галини Григорівни, Міхової Олександри Василівни, Куриленко Марії 

Михайлівни, Барбу Рити Валеріївни, Градинар Тамари Василівни, Рацького 

Володимира Омеляновича, Юреску Олени Сергіївни, Комерзан Світлани 

Василівни,  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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Валентині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:005:1805. 

 

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

Валентині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:005:1805. 

 

6.   Зобов`язати гр. Перелі Валентину Вікторівну: 

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. Вихристюк 

Галині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, будинок 2-а, 



 

з площею земельної ділянки 0,0651 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1328. 

 

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вихристюк 

Галині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лазарівська, будинок 2-а, 

з площею земельної ділянки 0,0651 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1328. 

 

9.   Зобов`язати гр. Вихристюк Галину Іванівну: 

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. Ніколаєнко 

Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 68, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0389. 

 

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

Миколі Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 68, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0389. 

 

12.   Зобов`язати гр. Ніколаєнка Миколу Івановича: 

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. Кирган 

Кристіні Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

27, з площею земельної ділянки 0,0541 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1306. 

 



 

14. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кирган 

Кристіні Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

27, з площею земельної ділянки 0,0541 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1306. 

 

15.   Зобов`язати гр. Кирган Кристіну Олександрівну: 

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. Мукієнку 

Віктору Яковичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 37-

а, з площею земельної ділянки 0,0759 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0047. 

 

17. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Мукієнку 

Віктору Яковичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 37-

а, з площею земельної ділянки 0,0759 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0047. 

 

18.   Зобов`язати гр. Мукієнка Віктора Яковича: 

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. Мітакі Сергію 

Володимировичу та Будяченко Тетяні Миколаївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 12-а, з площею земельної ділянки 

0,0567 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1223. 

 

20. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Мітакі Сергію 

Володимировичу та Будяченко Тетяні Миколаївні для будівництва і 



 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 12-а, з площею земельної ділянки 

0,0567 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1223. 

 

21.   Зобов`язати гр. Мітакі Сергія Володимировича та Будяченко Тетяну 

Миколаївну: 

21.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на 

державну реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

21.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Прокопцю 

Сергію Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-в, з 

площею земельної ділянки 0,0795 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0324. 

 

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

Сергію Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 14-в, з 

площею земельної ділянки 0,0795 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0324. 

 

24.   Зобов`язати гр. Прокопця Сергія Сергійовича: 

24.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на 

державну реєстрацію речового права і 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. Колотенко 

Ользі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

5125010100:02:003:1317. 

 

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

Ользі Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



 

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

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

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

5125010100:02:003:1317. 

 

27.   Зобов`язати гр. Колотенко Ольгу Миколаївну: 

27.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на 

державну реєстрацію речового права і 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 29, з 

площею земельної ділянки 0,0978 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0043. 

 

29. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Барон Галині 

Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 29, з 

площею земельної ділянки 0,0978 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0043. 

 

30.   Зобов`язати гр. Барон Галину Григорівну: 

30.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на 

державну реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

30.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

30.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Олександрі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 35, з 

площею земельної ділянки 0,0744 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0236. 

 

32. Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Міховій 

Олександрі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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



 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 35, з 

площею земельної ділянки 0,0744 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0236. 

 

33.   Зобов`язати гр. Міхову Олександру Василівну: 

33.1. Укласти з міською радою договір оренди землі та надати його на 

державну реєстрацію речового права і права оренди на земельну ділянку.  

33.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

33.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

 

34. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Куриленко 

Марії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, будинок 

13, з площею земельної ділянки 0,0459 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1312. 

 

35.   Зобов`язати гр. Куриленко Марію Михайлівну: 

35.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

35.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

35.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 
 

36. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Барбу Риті 

Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, 

будинок 4, з площею земельної ділянки 0,0859 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0190. 

 

37.   Зобов`язати гр. Барбу Риту Валеріївну: 

37.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

37.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

37.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

38. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Градинар 

Тамарі Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

площею земельної ділянки 0,0716 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0357. 

 



 

39.   Зобов`язати гр. Градинар Тамару Василівну: 

39.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

39.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

39.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

40. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Рацькому 

Володимиру Омеляновичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Салтикова, будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,0820 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:1291. 

 

41.   Зобов`язати гр. Рацького Володимира Омеляновича: 

41.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

41.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

41.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

42. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Юреску 

Олені Сергіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

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

79, з площею земельної ділянки 0,0743 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1182. 

 

43.   Зобов`язати гр. Юреску Олену Сергіївну: 

43.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

43.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

43.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів. 

 

44. Надати в оренду земельну ділянку строком на 10 (десять) років гр. Комерзан 

Світлані Василівні з цільовим призначенням J.12.08 для розміщення та 

експлуатації будівель та споруд додаткових транспортних послуг та 

допоміжних операцій, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Кілійська, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,2648 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340. 

 

45.   Зобов`язати гр. Комерзан Світлану Василівну: 

45.1. Здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку.  

45.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

45.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  

 



 

46. 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.  

 

47. 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 

       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1178 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста 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 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                                  А.П. Глущенко 
       

« 02 » жовтня2020 р. 

№ 1179 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста 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 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                                 А.П. Глущенко 
       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1180 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста 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 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                                  А.П. Глущенко 
       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1181 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста 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 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 Вихристюк Ганни 

Кирилівни, 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                                  А.П. Глущенко 
    

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1182 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за 

клопотанням Кирган Людмили Вікторівни, 

Головатої Алли Євгенівни, Маєва Миколи, 

Коротченкової Ірини Володимирівни 

 

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,  Головатої Алли Євгенівни, Маєва Миколи, 

Коротченкової Ірини Володимирівни, 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. Припинити дію договору оренди землі від 21.05.2020 року №261 (запис 

про державну реєстрацію від 25.05.2020 року № 36701127) між Головатою 

Аллою Євгенівною та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку 

площею - 1,1944 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0014, з цільовим 

призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, буд. 51. 

 

4. Зобов’язати Головату А.Є.  здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 



 

5. Припинити дію договору оренди землі від 04.09.2020 року № 275 (запис 

про державну реєстрацію від 04.09.2020 року № 38119728) між гр. Маєвим 

Миколою та Татарбунарською міською радою, на земельну ділянку з 

кадастровим номером 5125010100:02:002:0038 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0588 га, за адресою: Одеська область, 

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

зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

6. Зобов’язати Маєва М. здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

7. Припинити дію договору оренди землі від 30.06.2020 року № 265 (запис 

про державну реєстрацію від 30.06.2020 року № 37194614) між гр. 

Коротченковою Іриною Володимирівною, Холостенко Оленою Степанівною, 

Клименко Валентиною Степанівною та Татарбунарською міською радою, на 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:1306 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. Лесі Українки, будинок 99, у 

зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок іншою особою. 

 

8. Зобов’язати Коротченкову Ірину Володимирівну, Холостенко Олену 

Степанівну, Клименко Валентину Степанівну здійснити державну реєстрацію 

додаткової угоди до договору оренди землі щодо припинення права оренди. 

 

9. 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 
       

« 02 » серпня  2020 р. 

№ 1183 - VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII 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                                  А.П. Глущенко 
       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1184 - VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII 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                                  А.П. Глущенко 
     

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1185 – VII 

 

 

 

 
 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII скликання 

 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської 

ради: 

- від 10.10.2008 року № 414-V за клопотанням Куруч 

Олександра Васильовича; 

- від 21.08.2020 року №1117- VІІ за клопотанням 

Головатої Алли Євгенівни; 

-від 21.08.2020 року №1160- VІІ за клопотанням Апонюк 

Ельгізи Анасівни, Апонюка Василя Анатолійовича 

 
Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши  клопотання Куруч Олександра Васильовича, Головатої Алли 
Євгенівни, Апонюк Ельгізи Анасівни, Апонюка Василя Анатолійовича 
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. Викласти у новій редакції пункт 2 рішення Татарбунарської міської ради 

від 21.08.2020 року №1117- VІІ у частині, що стосується Головатої Алли 

Євгенівни, а саме:  

 

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

земельну ділянку площею 1,8125 га, з цільовим призначенням 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, 

буд. 51, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0014. 

 



 

3. Внести зміни до назви, преамбули та пунктів 1, 2 рішення 

Татарбунарської міської ради від 21.08.2020 року №1160- VІІ у частині, що 

стосується Апонюк Ельгізи Анасівни, Апонюка Василя Анатолійовича, а саме:  

 

виключичити з назви, преамбули та пунктів 1, 2 слова: «фізичних осіб-

підприємців»». 

 

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 
 

« 02 » жовтня 2020 р. 

№ 1186 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
Сорок шоста сесія VII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі від 

20.01.2020 року №246 за клопотанням Алєксєєнко 

Людмили Іванівни, про надання в оренду 

земельної ділянки за клопотанням Мукієнко Алли 

Андріївни та внесення змін до договору оренди 

землі від 20.12.2013 року №57 за клопотанням 

Кулика Євгена Андрійовича 

 
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,  Мукієнко Алли Андріївни, Кулика Євгена Андрійовича, 

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) з  Алєксєєнко 

Людмилою Іванівною та Мукієнко Аллою Андріївною, 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. 

 

2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років фізичній особі – 

підприємцю Мукієнко Аллі Андріївні 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. 

 

         3. Зобов’язати Орендарів здійснити державну реєстрацію додаткової угоди 

та договору оренди землі. 
 



 

4. Внести зміни до договору оренди землі (запис про державну реєстрацію 

від 25.12.2013 року №3588617) укладеного між  Куликом Євгеном 

Андрійовичем та Татарбунарською міською радою щодо земельної ділянки з 

цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, 

площею 0,0050 га, з кадастровим номером 5125010100:02:00:0196, за адресою: 

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

буд. 24-е, а саме: 

у преамбулі, тексті, реквізитах та акті-приймання передачі земельної ділянки до 

договору оренди землі (запис про державну реєстрацію від 25.12.2013 року 

№3588617) виключити слова: «фізична особа – підприємець» та «ФОП», у 

зв’язку з припиненням Куликом Євгеном Андрійовичем підприємницької 

діяльності. 

 

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 

       

« 02 » жовтня  2020 р. 

№ 1187 – VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


