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МАТЕРІАЛИ 

засідання виконавчого комітету 
(09.04.2021 р. 14:00) 

 

 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету  Татарбунарської міської ради 

09.04.2021    Зала  засідань  міської    ради   

 

 1. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (сіті-лайт) 

за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет». 

 2. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (сіті-лайт) 

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет»  

 3. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (бігборд) за 

заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т»  

 4. Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за заявою 

фізичної особи-підприємця Гажа Наталі Дмитрівни 

 5. Про присвоєння адреси нежитловій комплексу будівлі та споруд на 

території Татарбунарської міської ради за заявою Плити Василя Григоровича 

 6. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою с. Спаське, вул. Центральна, за заявою  Гулієва 

Мобіл Мешді Огли 

 7. Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою фізичної 

особи-підприємця Парлікокош Івана Івановича 

 8. Про доцільність порушення об’єкту  благоустрою за адресою м. 

Татарбунари, вул. Горького, за заявою фізичної особи-підприємця Федорової 

Вікторії Вікторівни 

 9. Про доцільність порушення об’єкту  благоустрою за адресою м. 

Татарбунари, вул. Київська, на старому єврейському кладовищі за заявою 

Об’єднання Єврейська община України 

 10. Про розгляд клопотання Громадського центру правосуддя в 

м.Татарбунари щодо встановлення заборонних знаків дорожного руху в 

м.Татарбунари. 

 11. Про розгляд колективного звернення мешканців будинку № 17 

вулиця Центральна, м. Татарбунари. 

 12. Про розгляд колективного звернення мешканців вулиці 

Бесарабська, м. Татарбунари 

 

Інформує: Катанов І.В. -  начальник відділу з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради.  

 

 

 

 

 



 1 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 09.04.2021                                  №  

                               

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (сіті-лайту) за 

заявою товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет»  

  

       Керуючись пунктом 13 частини «а» статті 30, статтями  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 та надані документи товариства з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-маркет», виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-

маркет» на розміщення зовнішньої реклами (сіті-лайту розміром 3,5м (в) х 

1,2 м (ш)) за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, на розі вул. Степова – Сонячна (згідно план – схеми), строком 

на п’ять років. 

2. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет» 

договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою на розміщення 

зовнішньої реклами (сіті-лайту розміром 3,5м (в) х 1,2м (ш)), площа 

благоустрою 6 кв. м за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, на розі вулиць Степова - Сонячна (згідно план – схеми), 

строком на два роки 6 місяців з можливістю пролонгації договору на термін 

дії дозволу. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                    А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 



2 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (сіті-лайту) за 

заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ-маркет»  

  

       Керуючись пунктом 13 частини «а» статті 30, статтями  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 та надані документи Товариства з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-маркет», виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати доцільним розміщення зовнішньої реклами (сіті-лайту 

розміром 3,5м (в) х 1,2м (ш)) товариством з обмеженою відповідальністю 

«АТБ-маркет» за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, за 

межами м. Татарбунари, 139 км автодороги Одеса-Рені (М-15) (район 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:01:001:1623) (згідно 

план – схеми). 

2. Рекомендувати заявнику для отримання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами зазначеного у пункті 1 цього рішення згідно діючого 

порядку звернутись за належністю до  Одеської обласної державної 

адміністрації, а також у разі знаходження місця розташування об’єкта у смузі 

відведення автодороги отримати погодження Служби автомобільних доріг.  

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                          А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  



3 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (бігборду) за 

заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т»  

  

       Керуючись пунктом 13 частини «а» статті 30, статтями  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 та надані документи Товариства з обмеженою 

відповідальністю «КАТРАН-Т», виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Визнати доцільним розміщення зовнішньої реклами (бігборду розміром 

3м (в) х 5м (ш)) товариством з обмеженою відповідальністю «КАТРАН-Т» за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, за межами м.Татарбунари 

135 км автодороги Одеса-Рені (М-15) (район земельної ділянки з кадастровим 

номером 5125010100:01:001:1055) (згідно план – схеми). 

2. Рекомендувати заявнику для отримання дозволу на розміщення об’єкта 

зовнішньої реклами зазначеного у пункті 1 цього рішення згідно діючого 

порядку звернутись за належністю до Одеської обласної державної 

адміністрації, а також у разі знаходження місця розташування об’єкта у смузі 

відведення автодороги отримати погодження Служби автомобільних доріг.  

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 



4 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про доцільність розміщення групи тимчасових споруд за заявою 

фізичної особи-підприємця Гажа Наталі Дмитрівни 

  

       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 та надані документи, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати доцільним розміщення групи тимчасових споруд за паспортом 

прив’язки для провадження підприємницької діяльності з розміщення 

закладу харчування за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вулиця Василя Тура (район «Нової пошти») (згідно план – 

схеми). 

2. Рекомендувати заявнику отримати паспорт прив’язки в 

уповноваженому органі містобудування та архітектури. 

 

       3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                          А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 

 



5 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про присвоєння адреси нежитловій комплексу будівлі та споруд на 

території Татарбунарської міської ради за заявою Плити Василя 

Григоровича 

 

 Керуючись статтею 30, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву та надані 

документи Плити Василя Григоровича, виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1.   Присвоїти на території Татарбунарської міської ради адресу: Одеська 

область, Білгород-Дністровський район, село Білолісся, вулиця Польова, 10, 

комплексу будівель та споруд зерноскладу, які складаються з нежитлової 

будівлі під літерою «А» площею 1133,3 кв. м та вісової під літерою «Б» 

площею 47,33 кв. м, які належать Плиті Василю Григоровичу.  

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

Міський голова                                       А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 

 

 

 

 

 



6 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою с. Спаське, вул. Центральна, за заявою  Гулієва 

Мобіл Мешді Огли 

 

 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 Гулієва Мобіл 

Мешді Огли, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Укласти з Гулієвим Мобіл Мешді Огли договір пайової участі в 

утриманні об’єкту благоустрою для торгівлі сільгосппродукцією власного 

виробництва за адресою: Одеська область, с. Спаське, вул. Центральна, з 

загальною площею благоустрою  12 кв. м терміном до 01.01.2022 року. 

 

2.       Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

       

Міський голова                                       А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 

 

 

 



7 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про укладання договору пайової  участі в утриманні об’єкту 

благоустрою за адресою м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, за заявою 

фізичної особи-підприємця Парлікокоша  Івана 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 фізичної 

особи-підприємця Парлікокоша Івана Івановича, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

         1.  Укласти з фізичною особою-підприємцем Парлікокошем Іваном 

Івановичем договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для 

провадження підприємницької діяльності з торгівлі за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня, з загальною площею благоустрою 11 

кв. м , терміном до 01.06.2021 року, з можливістю пролонгації.  

         2.     Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

      

Міський голова                                                   А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 

 



8 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про доцільність порушення об’єкту  благоустрою за адресою м. 

Татарбунари, вул. Горького, за заявою фізичної особи-підприємця 

Федорової Вікторії Вікторівни 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця 

Федорової Вікторії Вікторівни, виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

         1.  Вважати доцільним порушення об’єкту благоустрою фізичною 

особою-підприємцем Федоровою Вікторією Вікторівною, за власний кошт 

заявника, шляхом облаштування паркувального карману (розміром 2м х 

11,37 м)  (перед тимчасовою спорудою заявника)  за адресою: Одеська 

область, м.Татарбунари, вул. Горького.  

         2.     Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

      

Міський голова                                       А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 

 

 

 

 

 



9 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про доцільність порушення об’єкту  благоустрою за адресою м. 

Татарбунари, вул. Київська, на старому єврейському кладовищі за 

заявою Об’єднання Єврейська община України 

 

 Керуючись статтею 40, частиною шостою статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій 

населених пунктів», розглянувши заяву Об’єднання Єврейська община 

України, виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Вважати доцільним порушення об’єкту благоустрою 

Об’єднанням Єврейська община України, за власний кошт заявника, 

встановлення меморіальної плити на старому єврейському кладовищі за 

адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Київська. 

2. Пункт 1 цього рішення набуває чинності після погодження ескізу 

меморіальної плити виконавчим комітетом. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

      

Міський голова                                       А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин  

 

 

 

 

 



10 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про розгляд клопотання Громадського центру правосуддя в 

м.Татарбунари щодо встановлення заборонних знаків дорожного руху в 

м.Татарбунари 

  

           Керуючись статтею 40, статтею 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», розглянувши клопотання Громадського 

центру правосуддя в м.Татарбунари  від 11.02.2021 року № 01-07, враховуючи 

рекомендації комісії з питань житлово - комунального господарства та 

організації благоустрою населених пунктів при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити знаки заборони в’їзду та стоянки для сторонніх 

транспортних засобів, крім маршрутних автобусів, таксі і крім 

транспортних засобів, що обслуговують магазини біля майдану  для стоянки 

приміських автобусів  за адресою: м. Татарбунари, на розі вулиці Василя 

Тура та вулиці Горького,  в період з 07.30 до 16.30. 

 

          2. Доручити комунальному підприємству «Бесарабія» встановити 

відповідні дорожні знаки у порядку передбаченому чинним законодавством. 

    3.    Контроль  за  виконанням  цього  рішення   залишаю за собою 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

 



11 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про розгляд колективного звернення мешканців будинку № 17 вулиця 

Центральна, м. Татарбунари 

  

           Керуючись статтею 40, статтею 52, частиною шостою статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

благоустрій населених пунктів», розглянувши колективне звернення 

мешканців будинку № 17 вулиця Центральна, м. Татарбунари, виконавчий 

комітет Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію, викладену в колективному зверненні  мешканців 

будинку № 17 вулиця Центральна, м. Татарбунари,  взяти до відому. 

 

     2.  Доручити комісії з питань житлово - комунального господарства та 

організації благоустрою населених пунктів при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради із залученням ініціативної групи від заявників 

та представників КП «Водопостачальник» обстежити проблемну ділянку 

каналізації біля будинку № 17 вулиця Центральна, м. Татарбунари та надати 

рекомендації щодо капітального ремонту об’єкта інфраструктури. 

3. Пропозиції Комісії розглянути на черговому засіданні виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради. 

 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення   залишаю за собою. 
 

Міський голова                      А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 



12 питання порядку денного 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 09.04.2021                                  №  

                               

Про розгляд колективного звернення мешканців вулиці Бесарабська, м. 

Татарбунари 

            Керуючись статтею 40, статтею 52, частиною шостою статті 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про благоустрій населених пунктів», розглянувши колективне звернення 

мешканців вулиці Бесарабська, м. Татарбунари, виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію, викладену в колективному зверненні  мешканців 

вулиця Бесарабська, м. Татарбунари,  взяти до відому. 

 

     2.  Доручити комісії з питань житлово - комунального господарства та 

організації благоустрою населених пунктів при виконавчому комітеті 

Татарбунарської міської ради із залученням ініціативної групи від заявників 

та представників відділу управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради обстежити ділянку вулиці 

Бесарабська, м. Татарбунари, яка потребує ремонту та надати рекомендації 

щодо капітального ремонту дорожнього покриття. 

3. Пропозиції Комісії розглянути на черговому засіданні виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради. 

 

4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення   залишаю за собою. 
  

Міський голова                      А.П.Глущенко 

Проєкт рішення підготовлений відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 


