
  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
  

28.10.2020                         № 133 
 
Про підсумки виконання міського  

бюджету за 9 місяців 2020 року 

  
Відповідно підпункту 1 пункту «а» статті 28, пункту 1 частини другої 

статті 52, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, заслухавши 
інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради Лютикової Л.С. про підсумки виконання міського бюджету за 9 
місяців 2020  року, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

  
ВИРІШИВ: 

  
1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради Лютикової Л.С. про підсумки виконання міського бюджету за 9 
місяців 2020 року взяти до відома. 

  
2. Начальнику відділу,  головному  бухгалтеру відділу бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету (апарату)  Татарбунарської міської ради 
Лютиковій Л.С. подати звіт про  виконання міського бюджету за 9 місяців 
2020 року на розгляд сесії міської ради. 
  
 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

  
  
 
 
Міський голова        А.П. Глущенко  
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
28.10.2020                             № 134  

Про  підсумки  виконання  основних  показників   програми    соціально 

-  економічного  та культурного розвитку   міста Татарбунари  за   9 

місяців 2020 року 

       Керуючись підпунктом 1 пункту «а»    статті 27, пунктом 1 частини 
другої статті  52, частиною шостою статті 59 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію заступника міського 
голови Лєсніченка О.В. про  підсумки  виконання  основних показників     
програми    соціально -  економічного   та культурного     розвитку       міста 
Татарбунари  за    9 місяців 2020   року, виконавчий комітет Татарбунарської 
міської ради  

 В И Р І Ш И В: 

 1. Інформацію  про  виконання  основних  показників     програми    
соціально -  економічного  та культурного      розвитку       міста   
Татарбунари   за   9 місяців 2020  року взяти до відома (додається). 

  2. Контроль за виконанням   цього  рішення  покласти  на заступника  
міського голови  Лєсніченка О.В. 

  

 

 Міський голова                                                                            А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
28.10.2020                      № 135 

 
 
 
 
  
  

 Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28, частини шостої статті 
59    Закону України   «Про    місцеве самоврядування в Україні»,  рішення 
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  від 28.04.2016 року № 
54  «Про  затвердження  Положення  про порядок           надання         адресної  
матеріальної  допомоги мешканцям м. Татарбунари (зі змінами), рішення 
міської ради   від   18.01.2016  року  № 23-VII  «Про затвердження міської 
програми «Милосердя в дії»   на   2016-2020 роки»,  розглянувши   заяви  
громадян  про  надання матеріальної допомоги,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
 В И Р І Ш И В : 
 
 1. Надати адресну матеріальну допомогу  на лікування,  поховання   
жителям    міста  в  жовтні 2020 року   згідно додатку. 
 
 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету  (апарату)  
міської  ради             (Лютикова Л.С.)  забезпечити перерахування коштів   по  
міській програмі  «Милосердя в дії»  в  межах  обсягів  фінансування  на  
2020  рік  відповідно до пункту  1  цього рішення. 
 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на заступника  
міського голови Лєсніченка  О.В. 
 
 
 
Міський голова                                                                            А.П. Глущенко 
 
 
 
 

Про надання адресної матеріальної 

допомоги  жителям  міста 



        Додаток 
        до рішення виконавчого  
        комітету Татарбунарської  
        міської ради   
        від 28.10.2020    
        № 135 

 
Список 

     на    надання    матеріальної    допомоги     у    жовтні    2020   року 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначенн
я 

допомоги 

Сума 
Грн. 

1. 
Лещук 

Володимир  
Тимофійович 

м. Татарбунари 
2вул. Одеська,18 пенсіонер лікування 600,00 

2. 
Мельник 
Георгій  

Олексійович 

м. Татарбунари 
2вул.  

Б.Хмельницьког
о, 29 

пенсіонер лікування 600,00 

3. 
Коломіченко 

Лідія 
Федорівна 

м. Татарбунари 
2вул. 23 Серпня, 

92 
пенсіонер лікування 1500,00 

4. 
Слободян 

Тетяна  
Андріївна 

м. Татарбунари 
2вул. 

Кооперативна, 83  
пенсіонер лікування 600,00 

5. 
Бондаренко 

Василь 
Васильович 

м. Татарбунари 
2вул. 

Клюшнікова, 127 
пенсіонер лікування 600,00 

6. 
Літянський 
Феоктист  

Григорович 

м. Татарбунари 
2вул. Кутузова, 

15 
пенсіонер лікування 600,00 

7. 
Смолюков 
Вячеслав  

Сергійович 

м. Татарбунари 
2вул. Князева, 

63, кв.7 

інвалід III 
групи, не  

працює 
лікування 600,00 

8. 
Тишевич 
Андрій  

Олександрович  

м. Татарбунари 
2вул. 

Тимошенко,31 

інвалід I  
групи лікування 800,00 

9. 
Гоженко 

Роман 
Степанович 

м. Татарбунари 
2вул. 

Центральна, 63, 
кв.2 

учасник АТО лікування 1000,00 

10. Ільченко 
Клавдія 

м. Татарбунари 
2вул. не  працює лікування 600,00 



Павлівна Покровська,47 

11. 
Некраш 
Олеся  

Олегівна 

м. Татарбунари 
3вул. 

Покровська,57 
не  працює поховання      600,00 

12. Левчук Віра 
Петрівна 

м. Татарбунари 
3вул. Папаніна, 4 пенсіонер лікування 600,00 

13. 
Мукієнко 
Віталій 

Іванович 

м. Татарбунари 
3вул. 

Слов’янська, 22а  
не працює  лікування 1000,00 

14. 
Данільченко 

Тамара 
Микитівна 

м. Татарбунари 
3вул. Папаніна, 

2а 
пенсіонер лікування 700,00 

15. Данільченко 
Іван Якович 

м. Татарбунари 
3вул. Папаніна, 

2а 
пенсіонер лікування 600,00 

16. 
Чакір 

Галина 
Олександрівна 

м. Татарбунари 
3вул.  Князева, 

76 
пенсіонер лікування 800,00 

17. 
Євдошенко 

Любов  
Степанівна 

м. Татарбунари 
3вул.  Князева, 

84, кв.3 
пенсіонер лікування 1000,00 

    Всього    12 800,00 
 

 
 
 

 
 
 Керуючий справами                             Л.В. Коваль 
(секретар)  виконкому    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 28.10.2020                                               № 136  

                                                         
Про надання дозволу на збір вихідних даних для проектування 

реконструкції нежитлової будівлі без зміни геометричних розмірів за 

адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 117,  за заявою Попович 

Олени Йосипівни  

            
 Керуючись статтею 31, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву Попович Олени 
Йосипівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Надати дозвіл Попович Олені Йосипівні на збір вихідних даних 
(містобудівних умов та обмежень) щодо реконструкції нежитлової будівлі 
(сараю)  «В» без зміни геометричних розмірів для облаштування магазину,  
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. 
Василя Тура, 117. 

2. Зобов’язати  Попович Олену Йосипівну: 
2.1. Отримати в секторі містобудування, архітектури та будівництва 

Татарбунарської районної державної адміністрації містобудівні умови та 
обмеження щодо реконструкції нежитлової будівлі (сараю)  «В» без зміни 
геометричних розмірів для облаштування магазину. 

2.2. Не приступати до реконструкції без отримання дозволу, виданого 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією в Одеській області. 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                      А.П. Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 28.10.2020                                            № 137 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою: м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

фізичної особи – підприємця Обивзенка Вадима Михайловича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року № 537  «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 06.12.2013  року за № 2073/24605, розглянувши заяву фізичної особи 
– підприємця Обивзенка Вадима Михайловича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Обивзенком 
Вадимом Михайловичем договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. Василя Тура, з 
загальною площею благоустрою  12 кв. м, з них під тимчасовою спорудою № 
109А – 3,75 кв. м терміном до 09.07.2023 року, з можливістю пролонгації на 
термін дії паспорту прив’язки від 10.07.2020 року № 15. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Обивзенка Вадима 
Михайловича не приступати до проведення благоустрою без отримання 
дозволу виконавчого комітету на порушення об’єкту благоустрою за формою 
встановленою постановою Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 р. 
№ 870.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                        А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 28.10.2020                                             № 138 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Кутузова, за заявою 

Козаченка Євгенія Івановича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року № 537  «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 06.12.2013  року за № 2073/24605, розглянувши заяву Козаченка 
Євгенія Івановича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з Козаченком Євгенієм Івановичем договір пайової 
участі в утриманні об’єкту благоустрою для господарського та іншого 
призначення, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, вул. 
Кутузова, з загальною площею благоустрою  45 кв. м, з них під тимчасовою 
спорудою № 118 – 29,5 кв. м терміном до 12.04.2023 року, з можливістю 
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки від 13.04.2020 року № 7а. 

2. Зобов’язати Козаченка Євгенія Івановича не приступати до проведення 
благоустрою без отримання дозволу виконавчого комітету на порушення 
об’єкту благоустрою за формою встановленою постановою Кабінету 
Міністрів України  від 30 жовтня 2013 р. № 870.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 
 
Міський голова                                       А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 28.10.2020                                            № 139 

                               
Про дозвол на розміщення зовнішньої реклами (бігборду) за заявою 

фізичної особи – підприємця Мукієнка Романа Миколайовича  

  
       Керуючись пунктом 13 частини «а» статті 30, статтею   40, частиною 
шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Мукієнка Романа 
Миколайовича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Відмовити фізичній особі – підприємцю Мукієнку Роману 
Миколайовичу у наданні дозволу для розміщення рекламного засобу 
(бігборду № 40) за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Борисівська, строком на п’ять років. 

2. Зобов’язати фізичну особу – підприємця Мукієнка Романа 
Миколайовича демонтувати самовільно розміщений рекламний бігборд по 
вул. Борисівська протягом 10 днів. У разі невиконання демонтажу у 
встановлені строки ФОП Мукієнко Р.М., Управлінню майном комунальної 
власності  та забезпечення благоустрою у місті Татарбунарської міської ради 
(Даскалєску О.Є.) провести демонтаж зазначеного біг-борду та інших 
самовільно встановлених бігбордів до 20.11.2020 року. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 

 
 

Міський голова                                      А.П. Глущенко 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 28.10.2020                                               № 140 

                               
Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, за заявою фізичної 

особи - підприємця Будяченко Людмили Костянтинівни 

  

           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», статтею 28 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від 21.10.2011 року № 244 
«Про затвердження  Порядку  розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 22.11.2011 року за № 1330/20068 (далі Порядок), 
розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Будяченко Людмили 
Костянтинівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати не доцільним розміщення групи тимчасових споруд для 
розміщення автомийки самообслуговування за паспортом прив’язки для 
провадження підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем 
Будяченко Людмилою Костянтинівною, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, з площею під групою 
тимчасових споруд  № 114  – 123 кв. м, загальною площею благоустрою – 
338 кв. м, згідно ситуаційної схеми М 1:500 від 19.08.2020 року. 

2.      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

 

Міський голова                      А.П. Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 28.10.2020                                               № 141 

                               
Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за паспортом  

прив’язки за адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за заявою 

фізичної особи - підприємця Отрублянка Степана Олеговича 

            Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», статтею 28 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказом Мінрегіонбуду від 
21.10.2011 року № 244 «Про затвердження  Порядку  розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 22.11.2011 року за № 1330/20068 (далі 
Порядок), розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Отрублянка 
Степана Олеговича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за 
паспортом прив’язки для провадження підприємницької діяльності фізичною 
особою - підприємцем Отрублянком Степаном Олеговичем, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура,  
загальною площею благоустрою – 104 кв. м, з них площа під групою 
тимчасових споруд  № 118  – 60,8 кв. м згідно ситуаційної схеми М 1:500 від 
15.10.2020 року без знесення зелених насаджень. 

2. Рекомендувати фізичній особі - підприємцю Отрублянку Степану 
Олеговичу отримати паспорт прив’язки групи тимчасових споруд, 
погоджений сектором містобудування, архітектури та будівництва 
Татарбунарської райдержадміністрації та погодити схему розміщення групи 
тимчасових споруд з КП «ВОДОПОСТАЧАЛЬНИК», Татарбунарськими 
РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», ТОВ «АТРАКОМ», Національною поліцією 
України та сусідніми землекористувачами. 
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 28.10.2020                                             № 142 

                               
Про доцільність проведення благоустрою території прилеглої до 

земельної ділянки  за адресою:  м. Татарбунари, вул. Князева, буд.65-а, за 

заявою Височан Олени Олегівни 

  

           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», розглянувши заяву Височан Олени Олегівни, 
виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Визнати доцільним проведення благоустрою гр. Височан 
Оленою Олегівною щодо території прилеглої до земельної ділянки 
5125010100:02:001:0106, шляхом проведення земляних робіт з планування 
території благоустрою, озеленення, насадження дерев, облаштування газонів, 
установки малих архітектурних форм для квіт, із тимчасовим встановленням 
огорожі на період дії дозволу на проведення благоустрою, для облаштування 
санітарної зони навколо промислового об’єкта за рахунок заявника, з 
площею благоустрою 848 кв. м, із забороною капітального будівництва на 
території благоустрою, біля  адреси:  Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Князеква, буд. 65-а, згідно план – схеми М 1:500. 

2. Зобов’язати гр. Височан О.О. погодити схему благоустрою в КП 
«Водопостачальник», Татарбунарськими РЕМ, ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» і ТОВ 
«АТРАКОМ», надати схему після погодження виконавчому комітету разом із 
проектом благоустрою території та не приступати до благоустрою без 
дозволу виконавчого комітету на порушення об’єкту благоустрою за формою 
встановленою Постановою КМУ від 30 жовтня 2013 р. № 870.  

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.10.2020                                                                                        №143 
 
Про встановлення обмеження режиму роботи магазину «Покупайка» 

 
 

Керуючись статтею 3 Конституції України, статтями 30,40,52, 
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом  України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо захисту населення від впливу шуму», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу 
пива та слабоалкогольних напоїв», постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 червня 2006 року № 833 про за затвердження Порядку провадження 
торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку 
споживчих товарів, розглянувши лист Татарбунарського відділення поліції 
Арцизького відділу поліції від 08 жовтня 2020 року № 40.2-5898 про чисельні 
скарги мешканців щодо збільшення кількості правопорушень, у тому числі 
скоєних у стані алкогольного сп’яніння біля магазину «Покупайка», з метою 
створення сприятливих умов для координації роботи об`єктів торгівлі з 
органами місцевого самоврядування, усунення порушень громадського 
порядку у вечірній та нічний час, зменшення кількості злочинів, скоєних у 
стані алкогольного сп’яніння, обмеження шкідливого впливу споживання 
алкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на здоров’я неповнолітніх 
та мешканців м. Татарбунари, виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 

 
ВИРІШИВ: 

 1. Рекомендувати ФОП Уколову Сергію Сергійовичу встановити 
режим роботи об`єкту сфери торгівлі магазину «Покупайка» -  з 07.00 год. до 
22.00 год. щоденно. 

 2. Рекомендувати  Татарбунарському відділенню поліції Арцизького 
відділу поліції: 
 2.1. Посилити контроль за дотриманням вимог ст.156, 178 Кодексу про 
адміністративні порушення з метою недопущення порушення правил торгівлі 
пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями та 



розпивання спиртних напоїв та пива у громадських місцях та появи 
мешканців громади у громадських місцях у нетверезому стані; 

2.2. Активізувати роботу щодо здійснення контролю за дотриманням 
графіку роботи об`єкту сфери торгівлі магазину «Покупайка» відповідно до 
вимог ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 

 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 28.10.2020                                             № 144 
 
Про присвоєння окремої адреси частині житлового будинку по вулиці 

Зоряна 23,  м. Татарбунари за заявою Руденка Анатолія Михайловича 

 
      Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Руденка Анатолія 
Михайловича,  свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.09.2017 
року, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно від 12.10.2020, рішення Татарбунарського районного суду від 
29.01.2018, технічний паспорт від 25.03.1987 виготовленого 
Татарбунарською бригадою МБТІ, витяг з рішення Татарбунарської міської 
ради № 915-VII від 04.10.2018, виконавчий комітет Татарбунарської міської 
ради 

В И Р І Ш И В :  

          1. Відповідно до рішення Татарбунарського районного суду від 
29.01.2018 присвоїти адресу 1/4 частині житлового будинку по вул. Зоряна, 
23, м. Татарбунари, яка належить Руденко Анатолію Михайловичу, а саме: 
кімнаті № 7 площею 17,8 кв. м., кухні № 8 площею 5,3 кв. м., ванній кімнаті 
№ 9 площею 3,9 кв. м., літній кухні літ. «Б», сараю літ. «В», наступну адресу:  
м. Татарбунари, вул. Зоряна  23 а. 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника 
міського голови Лєсніченка О.В. 

 

Міський голова                                                           А.П. Глущенко 

 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 28.10.2020                                              № 145 

                               
Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 26.08.2020 року № 109 за заявою Замниборщ  

Олександра Володимировича 

  

           Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», статтею 28 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», розглянувши заяву Замниборщ Олександра 
Володимировича, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.  Внести зміни в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 26.08.2020 року № 109 «Про доцільність проведення благоустрою 
шляхом встановлення огорожі за адресою:  м. Татарбунари, вул. Робоча, 15,  
за заявою Замниборщ Олександра Володимировича», а саме: 

у пункті 1 виключити слово: «тимчасового». 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   

міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 
 
 
 
 
 
 
 



  
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

     Р І Ш Е Н Н Я 
 28.10.2020                                               № 146 

                               
Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького, 

за заявою фізичної особи – підприємця Ганського Василя 

Олександровича 

 
 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 
року № 537  «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в 
утриманні об’єкта благоустрою», який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 06.12.2013  року за № 2073/24605, розглянувши заяву фізичної особи 
– підприємця Ганського Василя Олександровича, виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1.   Укласти з фізичною особою – підприємцем Ганським Василем 
Олександровичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
для провадження підприємницької діяльності з торгівлі, за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, вул. Богдана Хмельницького, (тимчасова 
споруда № 93/1), із загальною площею благоустрою  68 кв. м, з них під 
тимчасовою спорудою 30 кв. м, терміном до 06.10.2023 року, з можливістю 
пролонгації, згідно паспорту прив’язки тимчасової споруди від 07.10.2020 
року № 24. 

2. Зобов’язати Ганського В.О. не проводити на об’єкті благоустрою 
земляні роботи глибше 0,3 м  без погодження ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та ТОВ 
«АТРАКОМ». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника   
міського голови   Лєсніченка О.В. 
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
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