
  

Порядок денний чергової  11 сесії VIII скликання  

1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 22.12.2020 

року № 26-VІIІ «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади 

на 2021 рік» 

2. Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності  виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради, Положення про сектор бухгалтерського обліку 

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, Положення про 

сектор економічного розвитку відділу бухгалтерського обліку, економічного 

розвитку та фінансової звітності  виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

3. Про передачу з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс 

відділу освіти Татарбунарської міської ради матеріальних цінностей  

4. Про надання згоди на списання проектно-кошторисної документації  

Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» за адресою: м. 

Татарбунари Одеської обл.» 

5. Про   схвалення  Комплексної   програми забезпечення пожежної та 

техногенної безпеки закладів    загальної    середньої,    дошкільної та 

позашкільної освіти Татарбунарської міської  ради  на 2021-2025 роки 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Татарбунарської територіальної громади новозбудованого об’єкту 

«Будівництво міні-футбольного поля зі штучним Покриттям на території КЗ 

«Дмитрівська загальноосвітня школа I-III ступенів»» 

7. Про  затвердження    звіту    про   незалежну оцінку   майна    комунальної   

власності Татарбунарської міської ради що перебуває на балансі відділу освіти 

Татарбунарської міської ради 

8. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів 

9. Про  прийняття  майна зі спільної комунальної власності територіальних 

громад Білгород-Дністровського району у комунальну власність  

Татарбунарської  міської  ради 

10. Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого 

рівня 

11. Про затвердження в новій редакції розділу «08. Соціальні послуги» 

переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  

12. Про  внесення  доповнень  до  переліку другого типу  об’єктів 

оренди,  які підлягають передачі в оренду на аукціоні, додаток  № 2 

затверджених  рішенням Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року  

№  35-VIII «Про затвердження Переліків  першого та другого типу об’єктів 

оренди комунальної власності»  

13. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради, які підлягають приватизації у 2021 році 

14. Про оформлення права комунальної  власності об’єктів нерухомого майна 



  

Татарбунарської міської ради. 

15. Про надання в оренду Татарбунарській районній організації ветеранів 

України приміщення в будівлі по вул. Гімназична, 1 та першого поверху будівлі 

по вул. Горького, 2 для розміщення Татарбунарського відділу соціального 

захисту населення Білгород- Дністровської районної державної адміністрації 

16. Про внесення доповнень до переліку першого типу об’єктів оренди, які 

підлягають передачі в оренду на аукціоні, додаток № 1 затверджених рішенням 

Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року № 35-VIII «Про затвердження 

Переліків першого та другого типу об’єктів оренди комунальної власності» 

17. Про надання згоди на приватизацію квартири за клопотанням Кунаєвої 

Ніни Олександрівни 

18. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням Муту Тетяни Іванівни (м.Татарбунари) 

19. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Швець Лідії Іванівни (м.Татарбунари) 

20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. за 

клопотанням Гажийського Валентина Євгенійовича (м.Татарбунари) 

21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, за 

клопотанням Мологи Катерини Василівни (м.Татарбунари) 

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Султана Валерія Івановича 

(м.Татарбунари) 

23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Бондаренка Валерія Івановича 

(м.Татарбунари) 

24. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Мільчевої Наталі Олександрівни 

(м.Татарбунари) 

25. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Стойкова Івана Володимировича 

(с.Струмок) 

26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Гач Ольги Вікторівни (с.Струмок) 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Пєткової Лілії Миколаївни (с.Нерушай) 

28. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Юларжі Оксани Олександрівни 

(с.Струмок) 



  

29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Філіппової Валентини Георгіївни 

(с.Струмок) 

30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Златової Анастасії Василівни 

(с.Дельжилер) 

31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Мологи Юрія Вікторовича (с.Білолісся) 

32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кірієнка Михайла Васильовича 

(с.Струмок) 

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Гавріщук Неоніли Євгенівни (с.Глибоке) 

34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Антова Афанасія Степановича 

(с.Дельжилер) 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Вєлєва Сергія Сергійовича  (с.Дельжилер) 

36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Міхова Анатолія Васильовича 

(с.Дельжилер) 

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Куруч Тетяни Іллівни  (с.Дельжилер) 

38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Євчева Іллі Георгійовича  (с.Дельжилер) 

39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Донкогло Едуарда Ілліча  (с.Дельжилер) 

40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Ярошенко Євдокії Самойлівни  

(с.Струмок) 

41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Базана Костянтина Васильовича  

(с.Дельжилер) 

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кречуна Олега Кузьмича (м.Татарбунари) 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність, за клопотанням Чакір Надії Костянтинівни 

(м.Татарбунари) 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 



  

передачі у власність, за клопотанням Штикової Тетяни Михайлівни 

(м.Татарбунари) 

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кравець Катерини Купріянівни 

(с.Борисівка) 

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Пармак Ольги Аристархівни та Пармака 

Федіра Олександровича (м.Татарбунари) 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Мітакі Алли Антипівни (с.Борисівка) 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

земельної частки (паю) за клопотанням Вєтрогон Ольги Іванівни (с.Білолісся) 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

земельної частки (паю) за клопотанням Вєтрогон Ольги Іванівни (с.Білолісся) 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Унгурян Сергія Михайловича, Комерзан 

Ірини Іванівни, Гнатенко Івана Івановича, Газір-Базан Катерини Віталіївни, 

Газір – Базан Сави Дмитровича, Коваль Василя Савовича, Нікітенко Ніни 

Петрівни, Нікітенка Михайла Кіндратовича (м.Татарбунари) 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

передачі у власність за клопотаннями: Лапи Олени Іванівни  (с.Струмок), 

Колєвої Людмили Павлівни (с.Спаске) 

52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Рацької Нелі Вікторівни  (м.Татарбунари) 

53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність за клопотанням Буряка Ігоря В’ячеславовича   (с.Струмок) 

54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду за клопотанням селянського (фермерського) господарства 

«Вікторія»    

55. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за клопотанням Прокопець Людмилі 

Валентинівні  (с.Білолісся) 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок для надання в оренду за клопотанням 

сільськогосподарського виробничого кооперативу «Борисівський» 

57. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  за клопотанням:  Грибенча Олега Валер’яновича  

58. Про припинення права пожиттєвого спадкованого володіння на земельну 



  

ділянку та про передачу у приватну власність земельної ділянки з кадастровим 

номером 5125010100:01:001:1409 за клопотанням Алєксєєнка Івана 

Порфирійовича  

59. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність за клопотанням  Летінського Сергія 

Олександровича   

60. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність за клопотанням  Гажийського Євгена 

Валентиновича 

61. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність за клопотаннями:  Вторенка Леоніда 

Васильовича, Карпенка Романа Анатолійовича, Мазура Павла Валерійовича, 

Тріщенка Іллі Борисовича, Горбенко Олени Володимирівни, Прилипчука 

Сергія Вікторовича, Зоріло Вадима Васильовича, Саченко Марини Анатоліївни,  

Бабиніної Людмили Павлівни, Гетманенка Анатолія Федоровича, Саченка 

Олександра Олександровича, Рябоконь Івана Васильовича, Куліш Алли 

Іванівни, Сімчинського Сергія Михайловича, Нікандрова Юрія Юрійовича, 

Мурзіна Сергія Вікторовича, Михайловського Родіона Родіоновича,  

Михайловської Надії Ананіївни, Пітько Олени Дмитрівни, Подопригор Галини 

Михайлівни, Пігуляк Олександра Семеновича, Чорнобай Тетяни Василівни,  

Павлової Алли Марківни, Зінченко Віри Вікторівни, Осадчука Дмитра 

Анатолійовича, Бабиніної Валентини Петрівни, Пантелеймонової Меланії 

Григорівни, Чумаченко Ольги Федорівни, Пантелеймонова Олександра 

Леонідовича, Кобушкіна Юрія Миколайовича,  Кобушкіна Ігоря Юрійовича, 

Апонюка Тараса Васильовича, Рогожиної Тетяни Андріївни, Ільченко Наталі 

Іванівни, Орлова Миколи Олеговича,  Кравченка Бориса Петровича 

62. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0071 за заявою виконавця робіт товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПЕРСПАКТИВА ЕКСПЕРТ» та про затвердження ціни 

продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки за заявою 

Приватного підприємства «Багатопрофільна виробничо-комерційна фірма 

«КулЕкспоБуд» 

63. Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами: Стояна 

Олександра Юлійовича, Барбан Олени Яківни, Малакій Нелі Павлівни, Єфтодій 

Олександра Никифоровича, Ватаманюк Жанни Вікторівни, Глаткої Олени 

Миколаївни, Глаткої Кладії Павлівни,  Дутки Анжели Михайлівни, Глаткої 

Римми Семенівни, Ротара Павла Миколайовича, Троян Марини Григорівни, 

Ватаманюк Анатолія Георгійовича, Ватаманюк Анжели Всеволодівни, 

Нікульчи Віталія Миколайовича, Бричак Наталії Яківни, Мітакі Алли 

Антипівни, Ватаманюк Наталії Пилипівни, Нікульчи Павла Олеговича, 

Нікульчи  Марії Юріївни, Козловської Ольги Василівни, Брічак Олександра 

Васильовича, Балануци Алли Олександрівни, Стоян Наталі Георгіївни, Миндру 

Федора Михайловича, Зоріле Валентини Павлівни, Зоріле Олени Миколаївни, 

Головатого Івана Валерійовича, Гіржева Дмитра Дмитровича, Барбан Світлани 



  

Василівни (с.Борисівка) 

64. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність за клопотанням  Поліщук-Бондарюк Марини 

Павлівни 

65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Герасименка Андрія Вікторовича  

(с.Струмок) 

66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Герасименко Поліни Іванівни  (с.Струмок) 

67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кічука Івана Миколайовича  

(с.Дельжилер) 

68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Куємжи Михайла Федоровича  

(с.Дельжилер) 

69. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для земельної частки (паю) за клопотанням Шевченко Надії 

Олександрівни (с.Білолісся) 

70. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для надання у власність за 

клопотанням Школи Тетяни Іванівни 

71. Про надання дозволу на розробку проекту  із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням Поліщук-Бондарюк 

Марини Павлівни 

72. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 16.04.2021 

року № 312 – VIII «Про надання в користування земельної ділянки та 

укладання договору суперфіцію за клопотанням Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Піонер-Т»» 

73. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду, за клопотанням фермерського господарства «НЕРУШАЙ» 

(с.Нерушай) 

74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Подгурської Тетяни Василівни 

(м.Татарбунари) 

75. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі у власність за клопотанням Коваля Юрія Михайловича 

(м.Татарбунари) 

76. Про надання в оренду земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0286 за клопотанням Ткаченка Ігоря Валентиновича 

(м.Татарбунари) 



  

77. Про передачу у власність земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0328 за клопотанням Малярчука Олега Анатолійовича 

(м.Татарбунари) 

78. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Іордаки Інни Федорівни  (с.Струмок) 

79. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Кордоляна Олексія Федоровича  

(с.Струмок) 

80. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Разінкіної Тетяни Олександрівни  

(с.Струмок) 

81. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Семенової Любові Григорівни (с.Струмок) 

82. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Євчева Івана Михайловича  (с.Дельжилер) 

83. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Зінченка Олександра Ілліча  

(м.Татарбунари) 

84. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням Глодяна Олександра Анатолійовича  

(с.Нерушай) 

85. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для сінокосіння та випасання худоби для громадських 

пасовищ і сіножатей на території Татарбунарської міської ради за клопотанням 

комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ» та за клопотаннями уповноважених 

зборів власників худоби населених пунктів с.Баштанівка, с.Борисівка, 

с.Білолісся, с.Глубоке, с.Дельжилер, с.Нерушай, с.Струмок, с.Спаське 

86. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для кладовищ  на території Татарбунарської міської ради за 

межами населених пунктів: м.Татарбунари, с.Глибоке за клопотаннями: 

комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ»,  комунального підприємства 

«УМКВ», старости с.Глибоке   

87. Про прийняття у комунальну власність Татарбунарської міської ради 

ділянки автомобільної дороги Татарбунари-Арциз (з км 85+345 до км 83+355)  

в межах міста Татарбунари 

88. Про встановлення  місцевих податків та зборів на території  

Татарбунарської міської ради на 2022 рік  

89. Про організаційні заходи щодо підготовки документів (лотів) до продажу 

на земельних торгах права оренди на земельні ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення 



  

90. Про  внесення  змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

14.12.2020 року  № 23-VIII  «Про  затвердження складу та обрання голів 

постійних комісій Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                      

 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  

Р І Ш Е Н Н Я 
Одиннадцята сесія VIII скликання 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 22.12.2020 року 

№ 26-VІIІ «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади 

на 2021 рік» 

 

(15583000000) 
   (код бюджету) 

 

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 22.12.2020 року   

№ 26-VIІІ «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади на 

2021 рік» згідно додатків 1-6 (додаються). 

 

2. Визначити використання коштів в сумі 62 900 грн., отриманих від 

фізичних осіб-підприємців по договорам щодо пайової участі в утриманні 

об’єктів благоустрою міста по коду доходів власних надходжень міського 

бюджету 25020200, для надання послуг із благоустрою шляхом розчистки 

водовідвідних каналів вздовж комунальних доріг вулиць Армійська та Василя 

Тура в місті Татарбунари на суму 49 900 грн. та для надання послуг із 

благоустрою шляхом вивезення сміття після розчистки водовідвідних каналів 

вздовж комунальних доріг вулиць в місті Татарбунари на суму 13 000 грн. 

 

3. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу: 

- на ліквідацію наслідків, попадання електричним розрядом у житлове 

приміщення, мешканці с.Дельжилер, вул.Шкільна, 74, Кічук Тамарі 

Олександрівні в розмірі 1 000 грн; 

- на вирішення соціально-побутових питань мешканці м.Татарбунари, 

вул.Князєва, 84а, кв. 6, Рунак Марії Андріївні, у розмірі 3 000 грн. 

 

4. Визначити замовником відділ освіти Татарбунарської міської ради по 

об’єктам: 



  

 

- Капітальний ремонт будівлі (системи опалення та навісу) КЗ 

«Глибоківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської 

області, за адресою: 68133, село Глибоке, вул. Миру, будинок 2; 

- Капітальний ремонт будівлі (навісу) КЗ «Нерушайський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області, за адресою: 68122, 

село Нерушай, вул. Центральна, будинок 36а; 

- Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) КЗ «Борисівський ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області, за адресою: 

68112, село Борисівка, вул. Миру, будинок 5; 

- Капітальний ремонт огорожі КЗ «Татарбунарський НВК «ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів – гімназія» Татарбунарської міської ради Одеської області, за адресою: 

68100, місто Татарбунари, вул. Князева, будинок 5». 

 

 5. Внести зміни та доповнення до Програми «Милосердя» на 2021-2025 роки», 

затвердженої рішенням Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року № 28-

VIIІ: 

  

 5.1. Пункт 1 переліку заходів Програми «Вирішення невідкладних питань 

матеріального, медичного, соціально-побутового забезпечення різних категорій 

жителів громади шляхом» доповнити: 

 «14) Надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям громадян. 

 Оплата здійснюється відповідно укладеного договору та наданих виконавцем 

щомісячних розрахунків видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з 

наданням пільг.» 

 

5.2. Внести зміни та доповнення до додатку 2 «Обсяги фінансування 

заходів програми Милосердя» на 2021 рік» програми «Милосердя» на 2021-

2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2020 № 28-VIII, та 

доповнити його пунктом 11: 

 

№ 

з/п 

Напрямки забезпечення розвитку 

програми 

Обсяги 

фінансування 

(грн.) 

Виконавець 

1 Надання матеріальної допомоги 

жителям громади згідно рішень 

сесій Татарбунарської міської 

ради, виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради, 

розпоряджень міського голови 

- 14000 Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

11 Надання пільг з оплати послуг 

зв’язку пільговим категоріям 

громадян 

+ 14000 Відділ соціального 

захисту та охорони 

здоров’я 

 



  

6. Внести зміни до «Програми культурно-масових та мистецьких заходів 

на 2021 рік», затвердженої рішенням міської ради від 22.12.2020 № 27-VIII: 

6.1.Внести зміни в додаток 2 «Обсяги фінансування заходів програми 

культурно-масових та мистецьких заходів на 2021 рік», виклавши пункт 3 в 

новій редакції: 

№ 

п/п 

Напрямки забезпечення 

розвитку програми 

Обсяги 

фінансування 

       (грн.) 

 Виконавець 

3.  Утримання  міського кінотеатру  3260,00 Виконавчий 

комітет 

 

7. Погодити ТОВ «Краншип» ремонт польової дороги за межами 

с.Струмок Татарбунарської міської ради за рахунок підприємства з подальшим 

прийняттям на баланс міської ради (згідно ситуаційної схеми). 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та з питань фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва, 

архітектури та благоустрою.              

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА       А.П.Глущенко 
 

 

« 8 » липня 2021 р. 

№ 356-VIII 

     



  

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від  08 липня 2021 року 

№ 356-VIII 

Зміни до доходів бюджету Татарбунарської міської територіальної громади на 2021 рік 

15583000000 

      код бюджету                  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 -142 000 -142 000     

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 
250 000 250 000     

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 250 000 250 000     

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 
250 000 250 000     

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   20 000 20 000     

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції)  
-30 000 -30 000     

14031900 Пальне -30 000 -30 000     

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  
50 000 50 000     

18000000 Місцеві податки  -412 000 -412 000     



  

18010000 Податок на майно  66 000 66 000     

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості  
-30 000 -30 000     

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості  
40 000 40 000     

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  -24 000 -24 000     

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  30 000 30 000     

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  50 000 50 000     

18050000 Єдиний податок   -478 000 -478 000     

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  -60 000 -60 000     

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  -280 000 -280 000     

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

-138 000 -138 000     

20000000 Неподаткові надходження 142 000 142 000     

22080000 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном   

125 000 125 000     

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності  
125 000 125 000     

24000000 Інші неподаткові надходження 17 000 17 000     

24060000 Інші надходження   17 000 17 000     

24060300 Інші надходження   17 000 17 000     



  

40000000 Офіційні трансферти 1 283 698 1 283 698     

41000000 Від органів державного управління 1 283 698 1 283 698     

41050000 

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
1 283 698 1 283 698     

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

1 033 698 1 033 698     

  - на відрядження для підвищення кваліфікації вчителів, 

асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти 
10 044 10 044     

  - підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують 

здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої 

освіти 
191 016 191 016     

  - закупівля засобів навчання та обладнання (крім 

комп'ютерного) 
213 282 213 282     

  - закупівля сучасних меблів 278 396 278 396     

  - закупівля комп'ютерного обладнання 340 960 340 960     

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 250 000 250 000     

З бюджету Дивізійської сільської ради:  250 000 250 000     

  

  - на фінансування КНП «Татарбунарська 

багатопрофільна лікарня» Татарбунарської міської ради 
250 000 250 000     

  

  - на фінансування КУ "Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників" 
-191 500 -191 500     

  

  - на фінансування КНП "Татарбунарський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Татарбунарської 

міської ради 
191 500 191 500     

  Всього доходів 1 283 698 1 283 698     



  

  Секретар міської ради            О.В.Лєсніченко 



  

Додаток 2 

до рішення міської ради 

від  08 липня 2021 року 

№ 356-VIII 

Зміни до джерел фінансування бюджету Татарбунарської міської  

територіальної громади на 2021 рік 
15583000000 

      код бюджету                 грн. 

Код Назва 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 
Разом 

у т.ч. 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

200000 Внутрішнє фінансування -914 638 914 638 914 638 0 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишку коштів бюджетів -914 638 914 638 914 638 0 

208100 На початок періоду 0 0 0 0 

208200 На кінець періоду 0 0 0 0 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-914 638 914 638 914 638 0 

  Всього за типом кредитора -914 638 914 638 914 638 0 

600000 Фінансування за активними операціями -914 638 914 638 914 638 0 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -914 638 914 638 914 638 0 

602100 На початок періоду   0 0 0 

602200 На кінець періоду 0 0 0 0 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 

-914 638 914 638 914 638 0 

  Всього за типом боргового зобов’язання -914 638 914 638 914 638 0 

      Секретар міської ради           О.В.Лєсніченко 



  

Додаток 3 

до рішення міської ради 

від  08 липня 2021 року 

№ 356-VIII 

 

Зміни до розподілу видатків бюджету Татарбунарської міської територіальної громади на 2021 рік 

15583000000 
     код бюджету                                      грн. 
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 Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми 
або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ 

ТПКВКМБ / ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

0200000     

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник) 
76 000 76 000   

-264 

000 
26 000 26 000       102 000 

0210000     

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець)  

76 000 76 000   
-264 

000 
26 000 26 000       102 000 

0210150 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  

30 000 30 000               30 000 

0211142 1142 0990 
Інші програми та заходи у 

сфері освіти (фінансова 15 000 15 000               15 000 



  

підтримка ДОЗ "Зорька") 

0216013 6013 0620 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-

каналізаційного 

господарства 

100 

000 
100 000               100 000 

      КП "Водопостачальник" 
100 

000 
100 000               100 000 

0216020 6020 0620 

Забезпечення 

функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги 

145 

000 
145 000               145 000 

      КП "Струмочок"  
145 

000 
145 000               145 000 

0216030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

-214 

000 
-214 000   

-264 

000 
          -214 000 

      КП "Бесарабія" 65 400 65 400     26 000 26 000       91 400 

      
Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

-279 

400 
-279 400   

-264 

000 
          -279 400 

0600000     
Відділ освіти 

Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник) 

166 

560 
201 560 -35 000   

832 

638 

832 

638 
      999 198 

0610000     

Відділ освіти 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

166 

560 
201 560 -35 000   

832 

638 

832 

638 
      999 198 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

-35 000 -35 000 -35 000             -35 000 

0611000 1000   Освіта 201 201 560 -191   832 832       891 798 



  

560 500 638 638 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 
100 

000 
100 000               100 000 

0611020 1020   

Надання загальної середньої 

освіти за рахунок коштів 

місцевого бюджету 
-3 400 -3 400     

-77 

000 
-77 000       -80 400 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 

освіти  закладами загальної 

середньої освіти  
-3 400 -3 400     

-77 

000 
-77 000       -80 400 

0611140 1140   
Інші програми, заклади та 

заходи у сфері освіти 

-191 

500 
-191 500 

-191 

500 
            -191 500 

0611141 1141 0990 

Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері 

освіти: 

-191 

500 
-191 500 

-191 

500 
            -191 500 

      

Утримання комунальної 

установи «Центр 

професійного розвитку 

педагогічних працівників»  

-191 

500 
-191 500 

-191 

500 
            -191 500 

0611180 1180   

Виконання заходів, 

спрямованих на 

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» 

266 

460 
266 460     

909 

638 

909 

638 
      

1 176 

098 

061181 1181 0990 

Співфінансування заходів, 

що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти `Нова 

українська школа` 

65 400 65 400     77 000 77 000       142 400 



  

0611182 1182 0990 

Виконання заходів, 

спрямованих на 

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

201 

060 
201 060     

832 

638 

832 

638 
      

1 033 

698 

0615031 5031 0810 

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

30 000 30 000               30 000 

0800000     

Відділ соціального захисту 

та охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської 

ради  (головний розпорядник) 

171 

500 
171 500 

-300 

000 
  41 000 41 000       212 500 

0810000     

Відділ соціального захисту 

та охорони здоровʼя 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець)  

171 

500 
171 500 

-300 

000 
  41 000 41 000       212 500 

0810160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних 

громадах  

-100 

000 
-100 000 

-120 

000 
  41 000 41 000       -59 000 

  2000   Охорона здоров"я 
441 

500 
441 500               441 500 

0812010 2010 0731 

Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога 

населенню 

250 

000 
250 000               250 000 

0812111 2111 0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної 

медичної (медико-

санітарної) допомоги 

191 

500 
191 500               191 500 



  

  3000   
Соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

-170 

000 
-170 000 

-180 

000 
            -170 000 

0813240 3240   Інші заклади та заходи  
-170 

000 
-170 000 

-180 

000 
            -170 000 

0813241 3241 1090 

Забезпечення діяльності 

інших закладів у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

-213 

310 
-213 310 

-223 

310 
            -213 310 

0813242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 
43 310 43 310 43 310             43 310 

1000000     

Відділ культури, сім’ї та 

молоді Татарбунарської 

міської ради (головний 

розпорядник) 

-35 000 -35 000 -37 000   15 000 15 000       -20 000 

1010000     

Відділ культури, сім’ї та 

молоді Татарбунарської 

міської ради (відповідальний 

виконавець) 

-35 000 -35 000 -37 000   15 000 15 000       -20 000 

1010160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних 

громадах  

-20 000 -20 000 -20 000             -20 000 

1014000 4000   Культура -15 000 -15 000 -17 000   15 000 15 000         

1014040 4040 0824 
Забезпечення діяльності 

музеїв і виставок 2 000 2 000               2 000 

1014060 4060 0828 
Забезпечення діяльності 

будинку культури -17 000 -17 000 -17 000   15 000 15 000       -2 000 

3100000     

Відділ з питань управління 

майном, архітектури та 

земельних відносин 

Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник)  

10 000 10 000               10 000 



  

3110000     

Відділ з питань управління 

майном, архітектури та 

земельних відносин 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

10 000 10 000               10 000 

3110160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних 

громадах  

10 000 10 000               10 000 

3700000     
Фінансовий відділ 

Татарбунарської міської 

ради (головний розпорядник) 
-20 000 -20 000 -40 000             -20 000 

3710000     

Фінансовий відділ 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець)  

-20 000 -20 000 -40 000             -20 000 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

-20 000 -20 000 -40 000             -20 000 

      Всього  
369 

060 
404 060 

-412 

000 

-264 

000 

914 

638 

914 

638 
      

1 283 

698 

 

 

 
 Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 

  



  

Додаток 4 

до рішення міської ради 

від  08 липня 2021 року 

№ 356-VIII 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 
15583000000 

      код бюджету                  
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту 
Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

1 033 698 

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 033 698 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 250 000 

15549000000 Бюджет Дивізійської сільської територіальної громади 250 000 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів   

15100000000 Обласний бюджет Одеської області   

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 1 283 698 

X загальний фонд 1 283 698 

X спеціальний фонд   

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html


  

 



  

Додаток 5 

до рішення міської ради 

від  08 липня 2021 року 

№ 356-VIII 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2021 році будуть проводитися  

за рахунок коштів бюджету розвитку 
15583000000 
     код бюджету                              грн. 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
2
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Найменування головного 

розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ 

/ 

ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 

документації тощо 

Спеціальний 

фонд, грн. 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

0200000     Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (головний розпорядник) 26 000 26 000 

0210000     Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (відповідальний виконавець)  26 000 26 000 

0216030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

Придбання причепу до легкового автомобілю (КП 

"Бесарабія") 
26 000 26 000 

0600000     Відділ освіти Татарбунарської міської ради (головний розпорядник) 832 638 832 638 

0610000     Відділ освіти Татарбунарської міської ради (відповідальний виконавець) 832 638 832 638 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 

освіти  закладами загальної 

середньої освіти 

Співфінансування на придбання засобів навчання 

та обладнання (крім комп’ютерного) для 

початкових класів 

-32 000 -32 000 

Співфінансування на придбання  комп’ютерного 

обладнання для навчальних кабінетів початкової 

школи 

-45 000 -45 000 



  

0611060 1060   

Надання загальної середньої 

освіти за рахунок залишку 

коштів за освітньою 

субвенцією 

      

0611061 1061 0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Оснащення навчальними комп'ютерними 

комплексами з мультимедійними засобами 

навчання 

-26 270 -26 270 

Капітальний ремонт системи опалення 

(переведення котельні на альтернативний вид 

опалення) комунального закладу «Струмківський 

навчально-виховний комплекс «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти» Татарбунарської міської ради Одеської 

області 

-1 015 144 -1 015 144 

Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) 

КЗ «Борисівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

адресою: 68112, село Борисівка, вул. Миру, 

будинок 5  

500 000 500 000 

Капітальний ремонт будівлі (системи опалення та 

навісу) КЗ «Глибоківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

адресою: 68133, село Глибоке, вул. Миру, 

будинок 2 

272 414 272 414 

Капітальний ремонт огорожі КЗ 

«Татарбунарський НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів - 

гімназія» Татарбунарської міської ради Одеської 

області, за адресою: 68100, місто Татарбунари, 

вул. Князева, будинок 5 

138 000 138 000 



  

Капітальний ремонт будівлі (навісу) КЗ 

«Нерушайський  ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарської міської ради Одеської області, за 

адресою: 68122, село Нерушай, вул. Центральна, 

будинок 36а  

49 000 49 000 

Придбання сучасних меблів 82 000 82 000 

0611180 1180   

Виконання заходів, 

спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» 

  909 638 77 000 

611181 1181 0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» 

Співфінансування на придбання засобів навчання 

та обладнання (крім комп’ютерного) для 

початкових класів 

32 000 32 000 

Співфінансування на придбання  комп’ютерного 

обладнання для навчальних кабінетів початкової 

школи 

45 000 45 000 

0611182 1182 0990 

Виконання заходів, 

спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за 

рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

Закупівля засобів навчання та обладнання (крім 

комп'ютерного) НУШ 
213 282 213 282 

Закупівля сучасних меблів 278 396 278 396 

Закупівля комп'ютерного обладнання 340 960 340 960 

0800000     
Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради  

(головний розпорядник) 
41 000 41 000 

0810000     
Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради 

(відповідальний виконавець)  
41 000 41 000 



  

0810160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об'єднаних територіальних 

громадах  

Придбання п’яти багатофункціональних 
пристроїв 

41 000 41 000 

1000000     
Відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради (головний 

розпорядник) 
15 000 15 000 

1010000     
Відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської ради (відповідальний 

виконавець) 
15 000 15 000 

1014060 4060 0828 
Забезпечення діяльності 

будинку культури 
придбання активного мікшерного пульту 15 000 15 000 

      Всього    914 638 914 638 

 

 

 

Секретар міської ради             О.В.Лєсніченко 



  

Додаток 6 

до рішення міської ради 

від  08 липня 2021 року 

№ 356-VIII 

 

Зміни до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

бюджету Татарбунарської міської територіальної громади у 2021 році 
15583000000 

     код бюджету                                   грн. 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів
2
 К

о
д
 Т

П
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М
Б

 /
 

Т
К

В
К

Б
М

С
3
 

К
о
д
 Ф

К
В

К
Б

4
 

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Найменування місцевої 

(регіональної) програми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом  

1 2 3 4 5 6 7 8 

0200000     

Виконавчий комітет 

Татарбунарської  міської 
ради (головний розпорядник) 

  

15 000 0 15 000 

0210000     

Виконавчий комітет 

Татарбунарської  міської 
ради (відповідальний 

виконавець)  

  

15 000 0 15 000 

0211142 1162 0990 

Інші програми та заходи у 

сфері освіти (фінансова 

підтримка ДОЗ "Зорька") 

Програма фінансової 

підтримки ДОЗ "Зорька" 15 000   15 000 

0800000     
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я 

  
441 500   441 500 



  

Татарбунарської міської 

ради  (головний розпорядник) 

0810000     

Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець)  

  

441 500   441 500 

0812010 2010 0731 
Багатопрофільна стаціонарна 

медична допомога населенню 

Програма фінансової 

підтримки та розвитку 

КНП "Татарбунарська 

багатопрофільна 

лікарня"  на 2021 рік 

250 000   250 000 

0812111 2111 0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

Програма фінансової 

підтримки та розвитку 

КНП "Татарбунарський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги"  на 

2021 рік 

191 500   191 500 

      Всього    456 500 0 456 500 
 

 

    Секретар міської ради              О.В.Лєсніченко 

    



  

                                                                                       

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити Положення про  відділ бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності  виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради (додається). 

 

 2. Затвердити Положення про сектор бухгалтерського обліку відділу 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради (додається). 

 
 3. Затвердити Положення про сектор економічного розвитку відділу 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради (додається). 

 

 4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від  22.02.2016 

року № 51- VII «Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського 

обліку виконавчого комітету Татарбунарської міської ради». 

 

 5. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від  05.10.2018  

року № 704- VII «Про затвердження Положення про сектор з питань бюджету 

та інвестицій відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради». 

 

Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності  виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради, Положення про сектор 

бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку, економічного 

розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради, Положення про сектор економічного 

розвитку відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та 

фінансової звітності  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради 

 
 



  

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та з питань фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва, 

архітектури та благоустрою. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  357 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

   рішенням сесії Татарбунарської  

                                                 міської ради 

   від « 8  » липня  2021 р. 

   №  357 -VIII 

 

Положення  

про  відділ бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової 

звітності  виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

 

1. Загальні положення 
 

 Відділ  бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

є структурним підрозділом виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради (далі - Відділ)  та є підзвітним та підконтрольним міському  голові 

та виконавчому комітету міської ради. 

 У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та Законами України, 

Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України,  Кодексом 

законів про працю України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-

правовими документами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - 

господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями та розпорядженнями 

міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського 

голови, Регламентом роботи міської ради, Регламентом роботи виконавчого 

комітету міської ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 

актами. 

 

2. Керівництво відділу 

 Відділ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади 

міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з 

дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та інших нормативно-

правових актів.  

 На період відпустки або на час відсутності начальника Відділу його обов’язки 

виконує завідувач сектору бухгалтерського обліку Відділу відповідно до 

розпорядження міського голови.  

 Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 

роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній 

службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із 

виконання виконавчим органом основних завдань і функцій) стаж роботи за 

фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.  

 

 



  

3. Основні завдання Відділу 

 3.1. Основними завданнями Відділу з питань бухгалтерського обліку та 

звітності є: 

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та 

складання звітності; 

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного 

управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і 

матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення 

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у 

повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням 

фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів; 

- здійснення методичного керівництва за дотриманням вимог законодавства з 

питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної 

звітності у бюджетних установах, які підпорядковані виконавчому комітету 

міської ради. 

 

 3.2. Основними завданнями Відділу з питань економічного розвитку є: 

Сприяння, згідно чинного законодавства, реалізації на території міської 

територіальної громади державної політики у сфері економічного і соціального 

розвитку України; 

Бере участь у реалізації стратегічних і поточних програм економічного і 

соціального розвитку міської територіальної громади; 

Участь у реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов 

для функціонування суб’єктів господарювання всіх форм власності; 

Участь у реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, 

розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, координація 

роботи по залученню інвестицій, супроводження інвестиційних проектів; 

Організація реалізації у виконавчому комітеті Татарбунарської міської 

ради політики у сфері закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти; 

Участь в реалізації  політики з питань розвитку підприємництва, 

регуляторної політики, економічної конкуренції та обмеження монополізму; 

        Інформування громадськості щодо цілей та досягнень економічного і 

соціального розвитку міста. 

4. Основні функції Відділу 
 

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції: 

 

 

 

4.1. У сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності: 



  

 Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших  нормативно-

правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з 

використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку 

та звітності; 

 Складає на підставі даних  бухгалтерського  обліку   фінансову та бюджетну 

звітність, а також  державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) 

в порядку, встановленому законодавством; 

 Здійснює поточний контроль за: 

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх 

реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням платежів 

відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 

- правильністю зарахування та використання власних надходжень виконавчого 

комітету міської  ради; 

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної 

звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.  

- своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкові платежі) до 

відповідних бюджетів; 

- по  упередженню простроченої дебіторської заборгованості та у разі потреби, 

вжиття заходів щодо її погашення; 

- дотриманню вимог нормативно-правових актів щодо: 

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних 

ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення 

господарських операцій; 

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. 

 Забезпечує: 

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що 

закуповуються за бюджетні кошти; 

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів 

бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; 

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та 

подаються в процесі казначейського обслуговування; 

- розробку бюджетних запитів та паспортів за кодами програмної класифікації 

видатків на відповідних бюджетний рік; 

- формування, складання та визначення показників проектів кошторисів 

бюджету на відповідний рік, економічних розрахунків та обґрунтувань; 

- фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому 

порядку підготовку пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних 

бюджетних призначень; 

- розгляд листів, заяв з питань, що належать до компетенції Відділу. 



  

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності; 

- оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, 

псування активів; 

-  розроблення штатного розпису виконавчого комітету (апарату) на підставі 

структури та рішень сесій міської ради; 

- здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-

бюджетної дисципліни працівників; 

-  здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час 

контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені 

здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; 

- розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи 

проектів таких актів відповідно Положення про відділ бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

 

4.2. У сфері економічного розвитку: 

 

Бере участь у здійсненні аналізу стану і тенденцій економічного 

потенціалу міської територіальної громади, визначення її пріоритетів та 

підготовка пропозиції з цих питань. 

Бере участь у нагромадженні, систематизації та узагальненні   інформації 

про показники економічного розвитку міської територіальної громади  з метою 

використання їх для подальшого прогнозування потенціалу розвитку.  

Бере участь у розробці щорічної Програми соціально-економічного 

розвитку міської територіальної громади та здійснення контролю за 

виконанням її заходів. 

Забезпечення організації та проведення електронних публічних закупівель 

товарів, робіт та послуг відповідно вимог чинного законодавства. 

 Здійснення щоквартального оприлюднення інформації щодо 

використання публічних коштів на Єдиному веб - порталі «Е-Дата». 

Здійснення складання кошторису витрат на утримання виконавчого 

комітету (апарату) міської ради та підвідомчих структур.  

 Бере участь у  визначенні основних напрямків інвестиційної політики в 

міській територіальній громаді, розроблення заходів, спрямованих на залучення 

внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку 

економічного потенціалу міської територіальної громади. 

 Підготовка та ведення документації з питань відшкодування вартості 

комунальних послуг орендарями, які орендують комунальне майно міської 

територіальної громади. 

 Бере участь в складанні і виконанні цільових програм міської 

територіальної громади в межах своїх повноважень. 



  

 Організація та ведення роботи комісії з  питань дотримання законодавства про 

працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати 

заробітної плати на території Татарбунарської міської ради. 

 Участь в організації роботи щодо підвищення енергоефективності та 

енергозбереження на об’єктах міської територіальної громади. 

 Здійснення щомісячного моніторингу і аналізу стану споживання 

електроенергії по точкам на об’єктах міської територіальної громади.  

Забезпечення підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів для 

подання міському голові з питань, що належать до компетенції Відділу; 

Здійснення підготовки проектів рішень міської ради, її виконавчого 

комітету та розпоряджень міського голови в межах компетенції Відділу. 

 Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що 

відносяться до компетенції Відділу. 

 Розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи 

проектів таких актів відповідно Положення про відділ бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до 

чинного законодавства. 

 

5. Права Відділу 

Відділ має право: 

 Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) 

міської ради, виконавчих органів міської ради та підвідомчих бюджетних 

установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до 

них; 

  Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які 

порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, 

оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, 

матеріальних і інших цінностей; 

  Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до 

відділу структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) міської  

ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а 

також здійснювати контроль за їх дотриманням; 

  Надавати міському голові пропозиції про притягнення до відповідальності 

осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, 

несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

та відображенні в документах недостовірної інформації. 

  Представляти виконавчий комітет міської ради в установленому порядку з 

питань, що відносяться до компетенції Відділу, в органах державної влади, 

органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно 

від форми власності; 



  

  Вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення 

бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, 

провадження фінансово-господарської діяльності; 

  

6. Взаємовідносини. 
 Відділ під час виконання покладених на нього завдань у встановленому 

законодавством порядку та в межах своєї компетенції взаємодіє з іншими 

виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також 

органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та підвідомчими 

бюджетними установами щодо питань забезпечення процесу бухгалтерського 

обліку оперативною інформацією. 

 

 

Секретар міської ради        О.В.Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

   рішенням сесії Татарбунарської  

                                                 міської ради 

   від « 8  » липня  2021 р. 

   №  357 -VIII 

Положення  

про  сектор бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності  виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

1. Загальні положення 
 

 Сектор  бухгалтерського обліку (далі Сектор) входить до структури відділу 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради (далі Відділ), не 

має статусу юридичної особи та є підзвітним, підконтрольним Відділу, 

міському  голові та виконавчому комітету міської ради. 

 У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та Законами України, 

Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України,  Кодексом 

законів про працю України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-

правовими документами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - 

господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями та розпорядженнями 

обласної  ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського 

голови, Регламентом роботи міської ради, Положенням про відділ 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, Регламентом 

роботи виконавчого комітету міської ради, цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами. 

 

2. Керівництво Сектору 
 Сектор очолює завідувач сектору, якого призначає на посаду та звільняє з 

посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та 

інших нормативно-правових актів.  

 Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується начальнику Відділу. 

 На період відпустки або на час відсутності завідувача Сектору його обов’язки 

виконує головний спеціаліст Сектору відповідно до розпорядження міського 

голови.  

 Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 

роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній 

службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із 



  

виконання виконавчим органом основних завдань і функцій) стаж роботи за 

фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.  

3. Основні завдання Сектору 

 Основними завданнями Сектору з питань бухгалтерського обліку є: 

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та 

складання звітності; 

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про 

господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного 

управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і 

матеріальними (нематеріальними) ресурсами; 

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення 

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у 

повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності; 

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням 

фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів; 

- здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог 

законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової 

та бюджетної звітності у бюджетних установах, які підпорядковані 

виконавчому комітету міської ради. 

 

4. Основні функції Сектору 
 Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції: 

 

 Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших  нормативно-

правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з 

використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку 

та звітності; 

 Складає на підставі даних  бухгалтерського  обліку   фінансову та бюджетну 

звітність, а також  державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) 

в порядку, встановленому законодавством; 

 Організовує роботу щодо підвищення енергоефективності та енергозбереження 

на об’єктах міської територіальної громади. 

 Здійснює щомісячний моніторингу і аналіз стану споживання електроенергії по 

точкам на об’єктах міської територіальної громади.  

 Здійснює поточний контроль за: 

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх 

реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням платежів 

відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 

- правильністю зарахування та використання власних надходжень виконавчого 

комітету сільської  ради; 



  

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної 

звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку 

бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані 

виконавчому комітету; 

- своєчасністю перерахування податків і зборів (обов'язкові платежі) до 

відповідних бюджетів. 

- по  упередженню простроченої дебіторської заборгованості та у разі потреби, 

вжиття заходів щодо її погашення. 

- дотриманню вимог нормативно-правових актів щодо: 

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних 

ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення 

господарських операцій; 

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. 

 Забезпечує: 

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що 

закуповуються за бюджетні кошти; 

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів 

бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; 

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та 

подаються в процесі казначейського обслуговування; 

- розробку бюджетних запитів та паспортів за кодами програмної класифікації 

видатків на відповідних бюджетний рік; 

- формування, складання та визначення показників проектів кошторисів 

бюджету на відповідний рік, економічних розрахунків та обґрунтувань; 

- фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому 

порядку підготовку пропозицій щодо внесення змін до розпису у межах річних 

бюджетних призначень; 

- розгляд листів, заяв з питань, що належать до компетенції відділу. 

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності; 

- оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, 

псування активів; 

-  розроблення штатного розпису виконавчого комітету (апарату) на підставі 

структури та рішень сесій міської ради; 

- здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-

бюджетної дисципліни працівників; 

-  здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час 

контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені 

здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства; 

- розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи 

проектів таких актів відповідно Положення про відділ бухгалтерського обліку, 



  

економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

 

5. Права Сектору 

Сектор має право: 

 Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) 

міської ради, виконавчих органів міської ради та підвідомчих бюджетних 

установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до 

них; 

  Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які 

порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, 

оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, 

матеріальних і інших цінностей; 

  Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до 

відділу структурними підрозділами виконавчого комітету міської  ради 

первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також 

здійснювати контроль за їх дотриманням; 

  Надавати начальнику Відділу пропозиції про притягнення до відповідальності 

осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні документів, 

несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

та відображенні в документах недостовірної інформації. 

  Представляти Відділ з питань, що відносяться до компетенції Сектору, в 

органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, 

установах та організаціях незалежно від форми власності; 

  Вносити начальнику Відділу, міському голові пропозиції щодо удосконалення 

порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення 

поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності; 

6. Взаємовідносини. 
 

 Сектор під час виконання покладених на нього завдань у встановленому 

законодавством порядку та в межах своєї компетенції взаємодіє з іншими 

виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також 

органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та підвідомчими 

бюджетними установами щодо питань забезпечення процесу бухгалтерського 

обліку оперативною інформацією. 

 

Секретар міської ради        О.В.Лєсніченко 

 

 

                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

   рішенням сесії Татарбунарської  



  

                                                 міської ради 

   від « 8  » липня  2021 р. 

   №  357 -VIII 

 

Положення  

про  сектор економічного розвитку відділу бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності  виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

 Сектор економічного розвитку (далі Сектор) є структурним підрозділом відділу 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради (далі - Відділ)  та 

є підзвітним та підконтрольним Відділу, міському  голові та виконавчому 

комітету міської ради. 

 У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та Законами України, 

Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України,  Кодексом 

законів про працю України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-

правовими документами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - 

господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями та розпорядженнями 

обласної  ради, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського 

голови, Регламентом роботи міської ради, Положенням про відділ 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності  

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, Регламентом 

роботи виконавчого комітету міської ради, цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами. 

 

2. Керівництво Сектору 

 
 Сектор очолює завідувач сектору, якого призначає на посаду та звільняє з 

посади міський голова відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та 

інших нормативно-правових актів.  

 Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується начальнику Відділу. 

 На період відпустки або на час відсутності завідувача сектору його обов’язки 

виконує головний спеціаліст сектору економічного розвитку Відділу відповідно 

до розпорядження міського голови.  

 Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта відповідного професійного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж 

роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній 

службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із 



  

виконання виконавчим органом основних завдань і функцій) стаж роботи за 

фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.  

 

3. Основні завдання Сектору 
 Основними завданнями Сектору є: 

 

 Сприяння, згідно чинного законодавства, реалізації на території міської 

територіальної громади державної політики у сфері економічного і соціального 

розвитку України; 

Сприяння реалізації стратегічних і поточних програм економічного і 

соціального розвитку міської територіальної громади; 

Участь у реалізації державної політики щодо створення сприятливих умов 

для функціонування суб’єктів господарювання всіх форм власності; 

Участь у реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики, 

розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, координація 

роботи по залученню інвестицій, супроводження інвестиційних проектів; 

Організація реалізації у виконавчому комітеті Татарбунарської міської 

ради політики у сфері закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти; 

Участь в сприянні реалізації політики з питань розвитку підприємництва, 

регуляторної політики, економічної конкуренції та обмеження монополізму; 

        Інформування громадськості щодо цілей та досягнень економічного і 

соціального розвитку міста. 

 

4. Основні функції Сектору 
 

 Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції: 

 

Бере участь у здійснення аналізу стану і тенденцій економічного 

потенціалу міської територіальної громади, визначення її пріоритетів та 

підготовка пропозиції з цих питань. 

Бере участь у нагромадженні, систематизації та узагальненні   інформації 

про показники економічного розвитку міської територіальної громади  з метою 

використання їх для подальшого прогнозування потенціалу розвитку.  

Участь у розробці щорічної Програми соціально-економічного розвитку 

міської територіальної громади та здійснення контролю за виконанням її 

заходів. 

Забезпечення організації та проведення електронних публічних закупівель 

товарів, робіт та послуг відповідно вимог чинного законодавства. 

 Здійснення щоквартального оприлюднення інформації щодо 

використання публічних коштів на Єдиному веб - порталі «Е-Дата». 

Здійснення складання кошторису витрат на утримання виконавчого 

комітету (апарату) міської ради та підвідомчих структур.  

 Участь у визначенні основних напрямків інвестиційної політики в міській 

територіальній громаді, розроблення заходів, спрямованих на залучення 



  

внутрішніх та зовнішніх  інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку 

економічного потенціалу міської територіальної громади. 

 Підготовка та ведення документації з питань відшкодування вартості 

комунальних послуг орендарями, які орендують комунальне майно 

виконавчого комітету міської ради. 

 Координація роботи структурних підрозділів  міської ради щодо 

складання і виконання цільових програм міської територіальної громади. 

 Участь в організації виконання Програми культурно-масових та мистецьких 

заходів міської територіальної громади.  

 Організація та ведення роботи комісії з  питань дотримання законодавства про 

працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати 

заробітної плати на території Татарбунарської міської територіальної громади. 

 Забезпечення підготовки інформаційних та аналітичних матеріалів для подання 

міському голові з питань, що належать до компетенції Сектору. 

Здійснення підготовки проектів рішень міської ради, її виконавчих органів 

та розпоряджень міського голови в межах компетенції Сектору. 

 Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що 

відносяться до компетенції Сектору. 

 Розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення експертизи 

проектів таких актів відповідно Положення про відділ бухгалтерського обліку, 

економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

Здійснення інших повноважень, покладених на Сектор відповідно до 

чинного законодавства. 

 

5. Права Сектору 

Сектор має право: 

 Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) 

міської ради, виконавчих органів міської ради та підвідомчих бюджетних 

установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до 

них; 

  Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, які 

порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, 

оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, 

матеріальних і інших цінностей; 

  Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до 

відділу структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) міської  

ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а 

також здійснювати контроль за їх дотриманням; 

  Надавати начальнику Відділу міському голові пропозиції про притягнення до 

відповідальності осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні 

документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках 



  

бухгалтерського обліку та відображенні в документах недостовірної 

інформації. 

  Представляти Відділ питань, що відносяться до компетенції Сектору, в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, 

установах та організаціях незалежно від форми власності; 

  Вносити начальнику Відділу, міському голові пропозиції щодо удосконалення  

роботи Сектору. 

  

6. Взаємовідносини. 
 

 Сектор під час виконання покладених на нього завдань у встановленому 

законодавством порядку та в межах своєї компетенції взаємодіє з іншими 

виконавчими органами міської ради, іншими органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також 

органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та підвідомчими 

бюджетними установами щодо питань забезпечення процесу бухгалтерського 

обліку оперативною інформацією. 

 

 

Секретар міської ради        О.В.Лєсніченко 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про передачу з балансу виконавчого 
комітету міської ради на баланс відділу 
освіти Татарбунарської міської ради 
матеріальних цінностей  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», підпункту 9.5 пункту 9 рішення сесії Татарбунарської міської ради від    
12 03. 2021 року № 225 – VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 22.12.2020 року № 26 – VIII «Про бюджет Татарбунарської 
міської ради»», розпорядження міського голови від 06.04.2021 року  № 89 – р 
«Про виділення коштів з нагоди відзначення 200 – річчя з дня заснування с. 
Дельжилер» Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Передати з балансу виконавчого комітету міської ради на баланс відділу 

освіти Татарбунарської міської ради матеріальні цінності:  

№ Найменування Кількі

сть  

 

Сума 

1 Телевізор Satelit 43F8000 ST 1 10000,00 

2 Ноутбук Lanovo V15-15ADA 1 15000,00 

 ВСЬОГО 2 25000,00 

    

        2. Створити наступну комісію по передачі матеріальних зазначених в п.1 

цього рішення в наступному складі: 

- Лєсніченко О.В. – секретар міської ради, голова комісії; 

- Борденюк В.М. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Вихристюк О.В. – начальник відділу освіти Татарбунарської міської ради; 

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

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

   

        3. Комісіям скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених 

матеріальних активів. 

 



  

        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та з питань фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва, 

архітектури та благоустрою. 

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  358 -VIII 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання згоди на списання проектно-

кошторисної документації  Реконструкція 

майнового комплексу стадіону «Колос» за 

адресою: м. Татарбунари Одеської обл.» 

 

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

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Надати згоду на списання проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» за адресою: м. 

Татарбунари Одеської обл.», яка знаходиться на балансі комунального 

підприємства Татарбунарської міської ради «Бесарабія» (КП «Бесарабія»), у 

зв’язку із виготовленням оновленої проектно-кошторисної документації 

«Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» м. Татарбунари, 

Одеської обл.» відповідно додатку до цього рішення. 

 

        2. Головному бухгалтеру КП «Бесарабія» (Гуцулюк В.О.) здійснити 

списання зазначених в п.1 матеріальних активів в порядку, встановленому 

чинним законодавством.  

 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та з питань фінансів, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій, планування території, будівництва, 

архітектури та благоустрою. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 359  -VIII 

 



  

 

Додаток  

до  рішення Татарбунарської міської ради 

від « 8  » липня  2021 р. 

№  359 -VIII 

 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Міський голова  

__________            А.П.Глущенко  

(підпис)              (ініціали та прізвище)  

М. П.  

 

ВІДОМОСТІ 

про майно, що пропонується до списання, 

ПКД «Реконструкція майнового комплексу стадіону «Колос» за адресою: м. Татарбунари Одеської обл.» 

№ 

п/п 
Найменування 

Рік випуску 

(рік 

введення в 

експлуатаці

ю) 

Номер Інформація про 

проведення 

модернізації, 

модифікації, 

добудови, 

дообладнання 

Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, 

реконструкцій, 

грн. 

Первісна 

(переоці 

нена) 

вартість, грн 

Сума 

нарахуван 

ня зносу 

грн. 

Балансова 

(залишкова

) варті 

сть, грн. 

Інвентар 

ний 

Завод 

ський 

 1 

 ПКД 

«Реконструкція 

майнового 

комплексу стадіону 

«Колос» за 

адресою: м. 

Татарбунари 

Одеської обл.»  2017  10180002  -  немає  немає  939510,00 

 Не є 

об’єктом 

основних 

засобів  939510,00 

                    
 

Головний бухгалтер ________________________________________                                            _______________________________Л.С.Лютикова 

                                                                                                                                                                                        (підпис) 



  

 



  

                                                      

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про   схвалення Комплексної   програми 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

закладів    загальної    середньої,    дошкільної  

та позашкільної освіти Татарбунарської міської  

ради  на 2021-2025 роки 

 

Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, листа 

відділу освіти Татарбунарської міської ради від 09.06.2021 року № 561,  з 

метою розвитку пожежної та техногенної безпеки закладів загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти Татарбунарської міської ради,  

Татарбунарська міська рада 

  

ВИРІШИЛА:   
 

1. Схвалити Комплексну програму забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Татарбунарської міської ради на 2021-2025 роки (далі – Комплексна програма), 

що додається. 

2. Татарбунарській міській раді щорічно, враховуючи фінансові 

можливості міського бюджету, передбачати видатки на виконання заходів 

Комплексної програми. 

  3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з гуманітарних питань та з питань бюджету. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 360  -VIII 

 

 



  

                 Додаток до   

                 рішення Татарбунарської    

                 міської ради 

                                                                                      від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                                      №  360 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти Татарбунарського району 

на 2021-2025 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

м.Татарбунари - 2021 

                               

 



  

 

                           Додаток №1  
                                                                                  до Комплексної програми забезпечення  

                                                                       пожежної  та техногенної безпеки 

                                                                                                 закладів загальної середньої, дошкільної  

                                                                                                  та позашкільної освіти Татарбунарського  

                                                                        району на 2021-2025 роки 

 

ПАСПОРТ 

Комплексної програми 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Татарбунарського району 

на 2021-2025 роки 

1.  Ініціатор розроблення програми Татарбунарська міська рада 

2.  Розробник програми Відділ освіти Татарбунарської міської ради 

3.  Співрозробники програми Керівники закладів загальної середньої,  

дошкільної, позашкільної освіти відділу освіти 

Татарбунарської міської ради 

4.  Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти Татарбунарської міської ради 

5.  Учасники програми Татарбунарська міська рада, відділ освіти 

Татарбунарської міської ради, Керівники 

закладів загальної середньої, дошкільної,  

позашкільної освіти відділу освіти 

Татарбунарської міської ради  

6.  Термін реалізації програми 2021-2025 роки 

7.  Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні програми 

Обласний, районний, місцевий інші кошти, які 

не заборонені законодавством 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

програми, всього (тис.грн.), 

39550,45 

 у тому числі:  

8.1 коштів обласного бюджету 37780,00 

8.2 коштів районного бюджету - 

8.3 коштів міського бюджету 1640,00 

8.4 коштів сільських бюджетів - 

8.5 коштів інших джерел 130,45 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Комплексна 

програма 

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до 

повноважень органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту 

належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також 

розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм у цій 

сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної 

безпеки. 

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту об'єктів 

загальноосвітніх навчальних закладів полягає у необхідності реалізації 

державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, яка відповідно до 

Кодексу Цивільного захисту України є невід'ємною частиною державної 

діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і 

навколишнього природного середовища. 

З кожним роком проблемні питання, пов’язані із пожежною безпекою 

об’єктів господарювання та громади стають усе гострішими. 

Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про 

необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного 

багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення 

протипожежного захисту об'єктів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів 

різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-

економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком 

збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю 

і здоров’ю людей. 

Необхідність розроблення Комплексної програми забезпечення пожежної 

та техногенної безпеки  навчальних закладів Татарбунарської міської ради на 



  

2021-2025 роки (далі – Комплексна програма) викликана зростанням кількості 

надзвичайних ситуацій та пожеж. 

За видами серед надзвичайних ситуацій і подій різного характеру 

найбільшу кількість складають пожежі 81%, разом з надзвичайними ситуаціями 

подіями техногенного характеру. 

4% від загальної кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру 

складають автотранспортні аварії. Переважна більшість дорожньо-

транспортних пригод пов’язана з наїздами транспортних засобів на пішоходів, 

зіткненням транспортних засобів. 

15% від загального числа надзвичайних ситуацій складають лісові пожежі 

та спалення стерні.  

В Одеській області за останні три роки сталися 4 масштабні пожежі: 

- у вересні 2017 року під час пожежі в  дитячому оздоровчо-

спортивному таборі «Вікторія» м.Одеса загинуло три дитини; 

- у червні 2019 року в пожежі в Одеській обласній психіатричній 

лікарні загинуло шість людей; 

- у серпні 2019 року в одеському готелі «Токіо Стар» під час пожежі 

загинуло 9 людей; 

- у грудні 2019 року пожежа спалахнула в Одеському коледжі 

економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і забрала життя 16 людей. 

        Також викликає занепокоєння стан протипожежного захисту в закладах 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на території 

Татарбунарської міської ради яких налічується 20. Об’єкти підвідомчі відділу 

освіти Татарбунарської міської ради  не в повній мірі забезпечені первинними 

засобами пожежогасіння, сертифікованими вогнегасниками, яким періодично 

потрібно проходити технічне обслуговування, електрогосподарство в дуже 

поганому стані, автоматична пожежна сигналізація взагалі відсутня, що не 

дасть змогу виявити пожежу на її початковій стадії. 



  

Приведений аналіз стану пожежної безпеки закладів освіти 

Татарбунарської міської ради свідчить про наявність проблем, які потребують 

негайного вирішення.  

Соціальне значення проблеми, пов'язаної із забезпеченням пожежної 

безпеки на території громади, зумовлює необхідність як централізованого 

бюджетного фінансування, так і виділення коштів з місцевого бюджету на 

виконання цієї Комплексної програми.  

В даних умовах проведення заходів, спрямованих на покращення 

протипожежного захисту закладів загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної освіти Татарбунарської міської ради, набуває особливої 

актуальності. 

 

2.Визначення мети Комплексної програми 

 
 Метою Комплексної програми є  створення механізму забезпечення заходів 

пожежної безпеки в закладах загальної середньої, дошкільної,  позашкільної 

освіти Татарбунарської міської ради та умов для реалізації державної політики 

у сфері пожежної та техногенної безпеки.  

Метою програми є: 

- забезпечення захисту життя та здоров'я учнів та працівників закладів 

загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти від впливу небезпечних 

факторів пожежі; 

- посилення пожежної безпеки в закладах загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти, забезпечення належного протипожежного 

режиму та недопущення пожеж під час проведення масових заходів у закладах 

освіти; 

- приведення систем протипожежного захисту навчальних закладів у 

відповідність з вимогами нормативно-правових актів, норм і правил. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування; строки та етапи виконання Комплексної програми 



  

 

  Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших 

проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки, що існують в закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної 

освіти Татарбунарської міської ради на теперішній час.  

  Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, недопущення 

загибелі і травмування людей (дітей) під час надзвичайних ситуацій (подій) 

можливо шляхом підвищення рівня готовності служб цивільного захисту, 

вжиття комплексу попереджувальних заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, а також обізнаності учнів та працівників щодо дій у 

разі їх виникнення. 

  З цією метою передбачається: 

-  обладнати приміщення закладів освіти  автоматичною пожежною 

сигналізацією; 

-  проведення обробки вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій; 

-  заміна всієї електропроводки у закладах освіти Татарбунарської міської 

ради; 

-  обладнати (відремонтувати) пожежні водойми та внутрішні 

протипожежні водогони закладів;  

-  доукомплектувати пожежні щити протипожежним інвентарем; 

-  обладнати всі будівлі блискавко приймальними пристроями; 

-  димові труби обладнати іскрогасниками;  

- забезпечити засобами радіаційного  та хімічного захисту працівників 

навчальних закладів, учнів та дітей; 

-  придбання та технічне обслуговування вогнегасників; 

-  створення дружин юних рятувальників-пожежних в закладах освіти; 

- привести шляхи евакуації, автоматичних систем протипожежного 

захисту, систем оповіщення учнів, дітей та персоналу про пожежу, 

електрообладнання закладів освіти у відповідність з вимогами законодавчих та 

інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки; 



  

- провести навчання учнів та дітей  навчальних закладів правилам 

безпечної  поведінки і здорового способу життя; 

- провести навчання відповідальних осіб за дотримання протипожежного 

режиму, забезпечення справності систем водопостачання, опалення, 

електроустановок, електромереж та електрообладнання; 

- обладнати  інформаційно-довідкові куточки щодо дій працівників 

навчальних закладів у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших 

нестандартних подій у побуті. 

Фінансування Комплексної програми здійснюється за рахунок коштів 

обласного, районного, місцевого бюджетів і уточнюється під час складання 

проектів обласного, районного та місцевого бюджетів на відповідний рік в 

межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел фінансування 

незаборонених чинним законодавством  

  Ресурсне забезпечення Комплексної програми викладено в додатку №2.  

  Термін реалізації Комплексної програми  2021-2025 роки. 

 

4.  Напрями діяльності та заходи Комплексної програми 

 

  

  Проведення профілактичної роботи по попередженню виникнення 

пожеж, випадків загибелі та травмування учнів, дітей та працівників закладів 

загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти відділу освіти 

Татарбунарської міської ради, в тому числі: 

- організація та проведення практичних заходів з цивільного захисту 

«Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності», «Єдиний день цивільного 

захисту», відпрацювання евакуаційних заходів у закладах дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, «Тиждень безпеки дитини» в дошкільних 

навчальних закладах; 

  - організація та проведення шкільних, міських турів щорічного 

Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних; 



  

  - виготовлення наочних матеріалів з попередження виникнення пожеж і 

недопущення нещасних випадків та розміщення їх в закладах освіти. 

  Здійснення практичних заходів, в тому числі: 

- обладнання приміщень закладів освіти  автоматичною пожежною 

сигналізацією; 

-  проведення обробки вогнезахисним розчином дерев’яних конструкцій; 

-  заміна всієї електропроводки у закладах освіти Татарбунарської міської 

ради; 

-  обладнання (ремонтування) пожежних водойм та внутрішніх 

протипожежних водогонів закладів;  

-  доукомплектування пожежних щитів протипожежним інвентарем; 

-  обладнання всіх будівель блискавко приймальними пристроями; 

-  обладнання димових труб іскрогасниками;  

- забезпечення засобами радіаційного  та хімічного захисту працівників 

навчальних закладів, учнів та дітей; 

-  придбання та технічне обслуговування вогнегасників; 

Напрями діяльності та заходи Комплексної програми наведені у додатку 

№3. 

 

5. Очікувані результати та ефективність Комплексної програми 

 

  Виконання заходів Комплексної програми дозволить: 

- підвищити рівень оперативного та комплексного реагування на 

надзвичайні ситуації; 

- підвищити рівень готовності органів влади до ліквідації надзвичайних 

ситуацій; 

          - створити матеріальний резерв за рахунок накопичення матеріальних 

засобів, необхідних для запобігання можливим надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків;  

- створити безпечні умови навчання учнів та дітей; 



  

          - підвищити рівень обізнаності учнів, дітей та працівників навчальних 

закладів Татарбунарської міської ради правилам безпечної поведінки і 

здорового способу життя; 

         - забезпечити гласність, прозорість і вільний доступ учнів та дітей до 

інформації про стан довкілля та небезпечні явища, що загрожують безпеці 

життю; 

         - забезпечити у кожному навчальному закладі гарантований рівень 

пожежної безпеки. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми 

 

Реалізація Комплексної програми забезпечується шляхом реалізації її 

заходів виконавцями, зазначеній у цій Комплексній програмі. 

Контроль за ходом реалізації Комплексної програми здійснюють постійні 

комісії  з гуманітарних питань та з питань бюджету. 

Координація роботи із забезпеченням виконання Комплексної програми 

між усіма виконавцями заходів покладається на відділ освіти Татарбунарської 

міської ради, яка здійснюватиме систематичний моніторинг реалізації заходів і 

завдань Комплексної програми.  

Відділ освіти Татарбунарської міської ради щороку до 15 липня та до 15 

січня подає інформацію про виконання заходів Комплексної програми 

Татарбунарському міському голові. Безпосередній контроль за виконанням 

напрямів і заходів Комплексної програми та координація діяльності між 

виконавцями Комплексної програми здійснюється Татарбунарською міською 

радою. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

                                                                                                            Додаток №2  
                                                                                                                                                                                                до Комплексної програми забезпечення  

                                                                                                                                                                                    пожежної  та техногенної безпеки 

                                                                                                                                                                                                               закладів загальної середньої, дошкільної  

                                                                                                                                                                                                             та позашкільної освіти Татарбунарської  

                                                                                                                                                                                               міської ради на 2021-2025 роки 

                                                            

 

Ресурсне забезпечення 

Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Татарбунарської міської  ради 

на 2021-2025 роки 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання програми 

 

Етапи виконання програми  
Усього витрат на виконання 

програми  

(тис. грн.) І ІІ ІІІ 

2021рік 2022рік 2023рік 2024рік 2025рік 

Усього: 12967,00 9743,00 7725,10 4163,10 4952,25 39550,45 

Державний бюджет - - - -  - 

Обласний бюджет 12365,00 9270,00 7375,00 3985,00 4785,00 37780,00 

Районний бюджет - - - -  - 

Міський бюджет 564,00 439,50 323,00 162,00 151,50 1640,00 



  

Кошти не бюджетних джерел 38,00 33,50 27,10 16,10 15,75 130,45 

 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                      Додаток №3  
                                                                                                                                                                                              до Комплексної програми забезпечення  

                                                                                                                                                                                   пожежної  та техногенної безпеки 

                                                                                                                                                                                                             закладів загальної середньої, дошкільної  

                                                                                                                                                                                                              та позашкільної освіти Татарбунарського  

                                                                                                                                                                                    району на 2021-2025 роки 

                                                                               
 

 

Напрями діяльності та заходи 

Комплексної програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Татарбунарської міської ради 

на 2021-2025 роки 

 

№ 

з/п 

Перелік заходів Комплексної 

програми  

Строк 

виконанн

я 
Виконавці 

 

Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовні обсяги фінансування 

 (тис. грн.) 

Очікуваний 

результат  

Всього 
І етап ІІ ІІІ  

2021 2022 2023 2024 2025 

1.Забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти району 

1. Обладнання будівель навчальних 

закладів  автоматичною 

протипожежною сигналізацією 

та замовлення технічної 

документації 

 

 

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

обласний 

бюджет 
19000,00 

6200,

00 

4800,

00 

3700,

00 

1900,0

0 

2400,0

0 

Встановлення 

автоматичних 

протипожежни

х сигналізацій 

у закладах 

освіти 



  

2. Технічне обстеження 

ліцензованими організаціями 

стану системи автоматичної 

пожежної сигналізації, 

внутрішнього протипожежного 

водогону, зовнішніх джерел 

протипожежного водопостачання 

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

міський 

бюджет 
1530,00 

530,0

0 

410,0

0 

300,0

0 
150,00 140,00 

Обстежено 

стан системи 

автоматичної 

пожежної 

сигналізації 



  

3. Усунення недоліків, 

запропонованих приписами про 

усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного 

захисту, техногенної та 

пожежної безпеки за 

результатами проведених 

перевірок (проведення 

лабораторного вимірювання 

опору розтікання струму на 

основних заземлювачах та 

заземленнях магістралей і 

обладнання, перевірки ізоляції та 

перевірки повного опору петлі 

«фаза-нуль», заміна всієї 

електропроводки в закладах 

освіти, проведення обробки 

вогнезахисним розчином 

дерев’яних конструкцій, 

обладнання  або ремонт 

пожежних водойм та внутрішніх 

протипожежних водогонів 

закладів, обладнання пожежних 

гідрантів, обладнання будівель 

блискавко приймальними 

пристроями, обладнання 

димових труб іскрогасниками).  

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

обласний 

бюджет 
18780,00 

6165,

00 

4470,

00 

3675,

00 

2085,0

0 

2385,0

0 

Усунені 

недоліки, 

згідно 

приписів 

ДСНС 



  

4. Навчання відповідальних осіб за 

дотримання протипожежного 

режиму, забезпечення справності 

систем водопостачання, 

опалення, електроустановок, 

електромереж та 

електрообладнання 

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

міський 

бюджет 
48,00 14,00 12,00 10,00 6,00 6,00 

Проведені 

навчання 

відповідальних 

осіб 

5. Забезпечення засобами 

радіаційного та хімічного 

захисту працівників навчальних 

закладів та учнів 

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

міський 

бюджет 
41,00 14,00 11,50 8,00 3,50 4,00 

Забезпечено 

засобами 

радіаційного 

та хімічного 

захисту 

6. Доукомплектування пожежних 

щитів протипожежним 

інвентарем (ящик з піском, 

протипожежне покривало, багор, 

лопати, гаки, сокири), 

забезпечити будівлі, приміщення 

первинними засобами 

пожежогасіння – 

вогнегасниками, обладнати 

бочками для зберігання води та 

пожежними відрами з метою 

пожежогасіння закладів освіти 

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

кошти 

інших 

джерел 

120,00 35,00 30,00 25,00 15,00 15,00 

Укомплектова

но пожежні 

щити, 

забезпечено 

вогнегасникам

и 

7. Проходження функціонального 

навчання відповідними особами 

керівного складу та фахівцями 

суб’єкту господарювання, 

діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням 

заходів з питань цивільного 

захисту 

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

міський 

бюджет 
21,00 6,00 6,00 5,00 2,50 1,50 

Пройдено 

навчання 

відповідними 

особами 

керівного 

складу та 

фахівцями 



  

8. Обладнання інформаційно-

довідкових куточків щодо дій 

працівників навчальних закладів 

у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій або інших 

нестандартних подій у побуті 

2021-

2025 

Заклади освіти 

Татарбунарськ

ої міської ради 

кошти 

інших 

джерел 

10,45 3,00 3,50 2,10 1,10 0,75 

Обладнано 

інформаційно-

довідкові 

куточки 

 

 

Примітка: 

2021 рік  

-  КЗ «Татарбунарський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. В.З.Тура»  Татарбунарської міської ради Одеської області 

- КЗ «Татарбунарський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - гімназія»  

Татарбунарської міської ради Одеської області 

-КЗ «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради Одеської області 

- КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради Одеської області                                                                    

- КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради Одеської області 

                                                           

2022рік 
-КЗ «Баштанівський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Татарбунарської 

міської ради Одеської області 

-КЗ «Глибоківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради Одеської області 

-КЗ «Білоліський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради Одеської області 

-КЗ «Борисівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради Одеської області 

  

2023рік 

-КЗ «Нерушайський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради Одеської області 

 -КЗ «Спаська заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів»  Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

-КЗ «Стумківський навчально-виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Татарбунарської міської 

ради Одеської області 

- КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Татарбунарської міської ради Одеської області 



  

 

2024рік  

- Відділ освіти Татарбунарської міської ради Одеської області 

-КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок» Татарбунарської міської ради Одеської області 

-КЗ «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської міської ради  Одеської області  
- КЗ «Татарбунарська дитячо-юнацька спортивна школа» Татарбунарської міської ради  Одеської області                                                                                    
 

2025рік 

- КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка»   Татарбунарської міської ради Одеської області 

- КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Буратіно» Татарбунарської міської ради  Одеської області 

- КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» Татарбунарської міської ради Одеської області       

- КЗ дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка»  Татарбунарської міської ради Одеської області 



  

                                                                    
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання згоди на безоплатне прийняття  

до комунальної власності Татарбунарської  

територіальної громади новозбудованого об’єкту  

«Будівництво міні-футбольного поля зі штучним  

Покриттям на території КЗ «Дмитрівська  

загальноосвітня школа I-III ступенів»» 
 

Керуючись статтями  60 та  26, частиною першої статті 59 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні» Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА:   
        1. Надати згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Татарбунарської територіальної громади  новозбудованого об’єкту 

«Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям  на території КЗ 

«Дмитрівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Татарбунарської районної 

ради Одеської області за адресою: Одеська область Татарбунарський район с. 

Дельжилер, вул. Шкільна,115». 

        2. Затвердити персональний склад комісії з прийняття об’єкту 

«Будівництво міні-футбольного поля зі штучним покриттям  на території          

КЗ «Дмитрівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Татарбунарської 

районної ради Одеської області за адресою: Одеська область Татарбунарський 

район   с. Дельжилер, вул. Шкільна,115». 

3. Комісії з прийняття об’єкту забезпечити складання акту приймання-

передачі об’єкту. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань бюджету; з гуманітарних питань; з питань комунальної 

власності, житлово – комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

« 8  » липня  2021 р. 

№  361 -VIII 

 



  

                                                                                      Додаток до   

                                                                              рішення Татарбунарської  

                                                        міської ради 

                                                                                     від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                                     №  361 -VIII 

 

Персональний склад комісії з прийняття об’єкту  «Будівництво міні-

футбольного поля зі штучним покриттям  на території КЗ «Дмитрівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів» Татарбунарської районної ради 

Одеської області за адресою: Одеська область Татарбунарський район        

с. Дельжилер, вул. Шкільна,115» 

 

1. Плетмінцев Володимир Євгенович – заступник директора Департаменту 

капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної 

державної адміністрації. 

2.  Лєсніченко Олександр Вадимович – секретар міської ради, голова 

комісії. 

3. Лютикова Любов Семенівна – начальник відділу, головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради. 

4. Райчева Марина Олександрівна – головний спеціаліст сектору 

бухгалтерського обліку відділу бухгалтерського обліку економічного розвитку 

та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                    

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про  затвердження    звіту    про   незалежну  

оцінку   майна    комунальної    власності 

Татарбунарської міської ради що перебуває 

на балансі відділу освіти Татарбунарської 

міської ради  
 

Відповідно  до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положення про оренду майна Татарбунарської 

об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 

комунального майна, затвердженого рішенням міської ради від 19.02.2021 року 

№ 169-VIII, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити звіт про незалежну оцінку майна комунальної власності 

Татарбунарської міської ради що перебуває на балансі відділу освіти 

Татарбунарської міської ради: 

        - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 51,0 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с. Дельжилер, вул. Шкільна,115, для організації послуг 

з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

        - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 38,6 кв. м., що 

знаходиться за адресою: с. Борисівка, вул. Миру, 7, для організації послуг з 

гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

         - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 66,5 кв. м., що 

знаходиться за адресою: м. Татарбунари, вул. Князева, 5, для організації послуг 

з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

        - нежитлове приміщення частини харчоблоку площею 121,80 кв. м., 

що знаходиться за адресою: м. Татарбунари, вул. Барінова, 10, для організації 

послуг з гарячого харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

         -  нежитлового приміщення (буфет), який розташований в 

приміщенні комунального закладу  «Білоліський заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів» Татарбунарської міської ради, площею 6,72 кв. м., що 



  

знаходиться за адресою: с. Білолісся, пров. Шкільий, 1, для організації 

харчування учнів, терміном використання 60 місяців; 

        - нежитлове приміщення (буфет), який розташований в приміщенні 

комунального закладу  «Струмківський навчально-виховний комплекс «Заклад 

загальної середньої освіти I-III ступенів-заклад дошкільної освіти» 

Татарбунарської міської ради, площею 4 кв. м., що знаходиться за адресою:       

   с. Струмок, вул. Перемоги, 97, для організації харчування учнів, 

терміном використання 60 місяців; 

        - частину нежитлового приміщення, яке розташоване на I поверсі 

комунального закладу «Татарбунарська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Татарбунарської міської ради, площею 95,34 кв. м., що знаходиться за адресою: 

м. Татарбунари, вул. Гімназична,1, з метою використання його для розміщення 

фізкультурно-спортивної зали, терміном використання 60 місяців; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  362 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження актів 

приймання-передачі 

основних  засобів 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення сесії Одеської обласної ради від 19.02.2021 року № 93-VIII 

«Про передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Одеськох області у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад та громад міст Одеської області», рішень сесій Татарбунарської міської 

ради від 16.04.2021 року № 230 – VIII «Про прийняття майна із спільної 

комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області 

у комунальну власність Татарбьунарської міської ради», від 16.04.2021 року    

№ 231 – VIII  «Про передачу майна з балансу виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради на баланс відділу освіти Татарбунарської міської 

ради», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів, який додається з 

додатками (додаток 1, 2).        

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  363 -VIII 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням Татарбунарської міської ради Одеської 

області 

від «8 » липня 2021  

№ 363 - VIII       

 

 

Акт приймання-передачі основних засобів 

Татарбунарська міська рада Одеської області 

(місце складання) 

Номер документа Дата складання 

  

Найменування юридичної (фізичної) 

особи, що передає основні засоби  

Найменування юридичної 

(фізичної) особи, що 

приймає основні засоби  

Інвентарний 

(номенклату

рний) номер 

Кількість  

 

Первісна 

(переоцінена) 

вартість 

Сума Знос Рік 

випуску 

(побудови) 

Номер 

паспорта за одиницю всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Комунальна установа «Одеський 

обласний центр фінансово-

статистичного моніторингу, 

матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення закладів та 

установ освіти» 

Татарбунарська міська 

рада Одеської області 

10146262 1 21057,00 21057,00 4914,00 4914,00 2018  

10146263 15 12276,00 184140,00 2864,40 42966,00 2018  

10146264 1 118500,00 118500,00 27650,00 27650,00 2018  

10146265 1 21057,00 21057,00  4914,00 4914,00 2018  

10146266 15 12276,00 184140,00 2864,40 42966,00 2018  

10146267 1 118500,00 118500,00 27650,00 27650,00 2018  

10146409 1 449500,00 449500,00 71171,00 71171,00 2019  

10146449 1 449000,00 449000,00 71092,00 71092,00 2019  

10146510 30 12606,00 378180,00 1680,80 50424,00 2019  

10146268 1 21057,00 21057,00  4914,00 4914,00 2018  

10146269 10 12276,00 122760,00 2864,40 28644,00 2018  

10146270 1 118500,00 118500,00 27650,00 27650,00 2018  

10146271 1 21057,00 21057,00  4914,00 4914,00 2018  

10146272 10 12276,00 122760,00 2864,40 28644,00 2018  

10146273 1 118500,00 118500,00 27650,00 27650,00 2018  

Всього 90  2448708,00 285657,40 466163,00   

 

На підставі наказу_ рішення Одеської обласної ради  від «_19_» _лютого_2021_ №_93 VIII, рішенням Татарбунарської міської ради Одеської області від 16.04.2021 № 230-VIII 



  

проведено огляд   мультимедійного комплексу, персональних комп’ютерів форм-фактора ноутбук IMPRESSION,персональних комп’ютерів вчителя Impression Studio AL A 2150, 

персональних комп’ютерів учня  Impression P+,_комплект комп’ютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів біології , хімії,________________________________________                                                                                                                           

(назва об’єкта(ів)) 
Місцезнаходження  об’єкта(ів) у момент передачі (прийняття)      Татарбунарська міська рада Одеської області 

 

Об’єкт технічним умовам відповідає/не відповідає ____________________відповідає технічним умовам_____________________________________________________________ 

                                                                                                                                            (вказати, що саме не відповідає) 

Висновок комісії  Прийняти майно, яке обліковувалось на балансі  комунальної установи «Одеський обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного 

та навчально- методичного забезпечення закладів та установ освіти»,  зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області  у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради Одеської області. Матеріальні цінності прийняті в належному робочому стані та повній комплектації. Сторони претензій одна до одної не мають. 

Перелік документації, ,що додається ___________Додаток до Акту приймання-передачі,   

 

Голова комісії:                Секретар міської ради                                                      __________________                                           Олександр  ЛЄСНІЧЕНКО 

                                                               (посада)                                                                 (підпис)                                                                 (ініціали та прізвище) 

МП 

Члени комісії:                 Начальник юридичного відділу виконавчого комітету       ______________                                          Віталій  БОРДЕНЮК  

                                                              (посада)                                                                          (підпис)                                                      (ініціали та прізвище) 

                                          Завідувач сектору бухгалтерського обліку                    _______________                                                Тетяна. ВІВІЧ          

                                                              (посада)                                                                         (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                          Головний спеціаліст сектору бух. обліку                     ____________________                                       Марина  РАЙЧЕВА        

                                                             (посада)                                                                         (підпис)                                                     (ініціали та прізвище) 

                                          Заступник начальника відділу фінансового  

                                          планування та обліку майна управління  

                                          обласної ради з майнових відносин                                          ________________                                      Ганна    ДОВБЕНКО 

                                                              (посада)                                                                             (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

                                        Начальник відділу економічно-ресурсного забезпечення - 

                                        головний бухгалтер управління дошкільної, загальної 

                                        середньої освіти та економічного-ресурсного забезпечення  

                                        Департаменту освіти і  науки ООДА                                                 ______________                                    Світлана ПАРАНДЮК 

                                                              (посада)                                                                               (підпис)                                                 (ініціали та прізвище) 

 

Об’єкт основних засобів:    

здав         Директор КУ «Центр фінансово-статистичного моніторингу_                          __________________                            Ілона КІРІЛЯК 

                                          (посада)                                                                                         (підпис)                                              (ініціали та прізвище) 

МП 
 

прийняв  _____________________                                                                                            ____________                                          __________________ 

                                (посада)                                                                                                   (підпис)                                                    (ініціали та прізвище) 



  

МП 
 

Відмітка бухгалтерської служби про відображення у регістрах бухгалтерського обліку: 

Назва облікового регістру За дебетом рахунку (субрахунку, коду 

аналітичного обліку) 

За кредитом рахунку (субрахунку, коду 

аналітичного обліку) 

Сума 

 1014 5111 2448708,00 

Особа, яка відобразила господарську операцію в бухгалтерському обліку   _____________        ______________________________________ 

«_____» __________________2021        

  

 

  Головний бухгалтер                           ____________                         _____________________________ 



  

Додаток 1  

                                                                                                               до Акту приймання-передачі 

                                                                                                                 від «8 » липня  2021року  

   

 

Перелік закладів Татарбунарської міської ради Одеської області, 

які отримали основні засоби 

 

Назва закладу Найменування  

обладнання 

Одиниця 

виміру 

Кількість, 

шт 

Комунальний  заклад 

"Татарбунарський заклад 

загальної середньої освіти  І-

ІІІ ступенів ІМ.В.З.ТУРА" 

Татарбунарської міської ради 

Одеської області   

персональний 

комп'ютер 

вчителя 

Impression 

Studio AL A2150 

шт 1 

персональний 

комп'ютер учня 

Impression P+ 

шт 15 

Мультимедійний 

комплекс  

шт 1 

Комунальний  заклад 

"Татарбунарський навчально-

виховний комплекс " Заклад 

загальної середньої освіти  І-

ІІІ ступенів - гімназія" 

Татарбунарської міської ради 

Одеської області   

персональний 

комп'ютер 

вчителя 

Impression 

Studio AL A2150 

шт 1 

персональний 

комп'ютер учня 

Impression P+ 

шт 15 

Мультимедійний 

комплекс  

шт 1 

Комплект 

засобів навчання 

для кабінету 

хімії 

комплект 1 

Комплект 

засобів навчання 

для кабінету 

біології 

комплект 1 

Персональний 

комп'ютер 

форм-фактора 

ноутбук 

IMPRESSION  

шт 10 



  

Комунальний  заклад 

"Білоліський заклад   

загальної середньої освіти  І-

ІІІ ступенів " Татарбунарської 

міської ради Одеської області   

Персональний 

комп'ютер 

форм-фактора 

ноутбук 

IMPRESSION  

шт 10 

Комунальний  заклад 

"Борисівський заклад   

загальної середньої освіти  І-

ІІІ ступенів" Татарбунарської 

міської ради Одеської області   

Персональний 

комп'ютер 

форм-фактора 

ноутбук 

IMPRESSION  

шт 5 

Комунальний  заклад 

"Глибоківський заклад   

загальної середньої освіти  І-

ІІІ ступенів" Татарбунарської 

міської ради Одеської області   

Персональний 

комп'ютер 

форм-фактора 

ноутбук 

IMPRESSION  

шт 5 

Комунальний  заклад 

"Дмитрівський   заклад   

загальної середньої освіти  І-

ІІІ ступенів " Татарбунарської 

міської ради Одеської області   

персональний 

комп'ютер 

вчителя 

Impression 

Studio AL A2150 

шт 1 

персональний 

комп'ютер учня 

Impression P+ 

шт 10 

Мультимедійний 

комплекс  

шт 1 

Комунальний  заклад 

"Струмківський навчально-

виховний комплекс             " 

Заклад   загальної середньої 

освіти  І-ІІІ ступенів –заклад 

дошкільної освіти" 

Татарбунарської міської ради 

Одеської області   

персональний 

комп'ютер 

вчителя 

Impression 

Studio AL A2150 

шт 1 

персональний 

комп'ютер учня 

Impression P+ 

шт 10 

Мультимедійний 

комплекс  

шт 1 

 

 
Голова комісії:     Секретар міської ради        __________________          Олександр  ЛЄСНІЧЕНКО 

                                    (посада)                           (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

МП 

 

Члени комісії: 

 

 Начальник юридичного  

 відділу виконавчого комітету                       ______________                     Віталій  БОРДЕНЮК  

            (посада)                                                   (підпис)                               (ініціали та прізвище)  

 Завідувач сектору бухгалтерського обліку       ______________                Тетяна ВІВІЧ          



  

                       (посада)                                           (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

 Головний спеціаліст сектору бух. обліку       ____________________        Марина  РАЙЧЕВА        

                 (посада)                                                 (підпис)                          (ініціали та прізвище) 

 Заступник начальника відділу фінансового 

 планування та обліку майна управління 

 обласної ради з майнових відносин                 ________________              Ганна    ДОВБЕНКО 

               (посада)                                                       (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

Начальник відділу економічно-ресурсного 

забезпечення - головний бухгалтер управління 

дошкільної, загальної середньої освіти 

та економічного-ресурсного забезпечення  

Департаменту освіти і  науки ОДА                     ______________                 Світлана ПАРАНДЮК 

                    (посада)                                               (підпис)                              (ініціали та прізвище) 

Об’єкт основних засобів:   

Здав Директор КУ «Центр фінансово- 

        статистичного моніторингу»                    __________________                Ілона КІРІЛЯК 

                   (посада)                                            (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

  МП 

 

Прийняв __________________                ____________________                 _________________ 

                        (посада)                        (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

  МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                       
Додаток 2  

                                                                                                              до Акту приймання-передачі 

                                                                                                                 від « 8  » липня 2021    

 

                                          

Номенклатура і якісні характеристики майна, які передаються 

  Татарбунарській міській ради Одеської області  

 

Комунальний заклад «Татарбунарський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів ім. В.З. Тура» Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

I. Мультимедійний комплекс, у складі:  

  -  Проектор Epson EB680 Wi з інтерактивними функціями з комплектом 

кріплень – 1шт.; 

  -  документ-камера Epson ELPDC13 – 1 шт.; 

  -  маркерна дошка –екран BSMM20-1 шт. 

 

Комунальний заклад «Татарбунарський навчально-виховний комплекс 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів- гімназія» 

Татарбунарської міської ради Одеської області 
I. Мультимедійний комплекс, у складі:  

  -  Проектор Epson EB680 Wi з інтерактивними функціями з комплектом 

кріплень – 1шт.; 

  -  документ-камера Epson ELPDC13 – 1 шт.; 

  -  маркерна дошка –екран BSMM20-1 шт. 

 

II. Комплект засобів навчання для кабінету хімії, у складі: 

- Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (набір вчителя) 

EINSTEIN™  Fourier – 1 шт.; 
- Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (набір учня) EINSTEIN™ 

Fourier – 2 шт.; 
- Персональний комп’ютер вчителя Impression P+ - 1 шт.; 

- Портативний комп’ютер учня (планшет-трансформер) Impression ImPAD 

110ES – 2 шт.; 
- Документ-камера Epson ELPDC13 – 1 шт.; 

- Багатофункціональний пристрій Epson L4150 – 1 шт.; 

- Мультимедійний інтерактивний проектор Epson EB536Wi – 1 шт.; 

- Дошка-екран (магнітно-маркерна) BSMM25 – 1 шт.; 

- Маршрутизатор TP-Link TL-R480T+ з бездротовою точкою доступу EAP115 

– 1 шт.; 
- Модуль для зберігання та заряджання портативних комп’ютерів учня 

(планшетів-трансформерів) виробництва ТОВ «Розумники Холдинг» - 1 

шт.; 
- Набір хімічних реактивів Interschool – 1 шт.; 



  

- Набір шкільний хімічний лабораторний (вчителя) Interschool – 1 шт.; 

- Набір шкільний хімічний лабораторний (учня) Interschool – 2 шт.; 

   Штатив демонстраційний з приладдям Interschool – 3 шт. 

 

III.Комплект засобів навчання для кабінету біології, у складі: 

- Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (набір вчителя) 

EINSTEIN™  Fourier – 1 шт.; 
- Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс (набір учня) EINSTEIN™ 

Fourier – 2 шт.; 
- Персональний комп’ютер вчителя Impression P+ - 1 шт.; 

- Портативний комп’ютер учня (планшет-трансформер) Impression ImPAD 

110ES – 2 шт.; 
- Документ-камера Epson ELPDC13 – 1 шт.; 

- Багатофункціональний пристрій Epson L4150 – 1 шт.; 

- Мультимедійний інтерактивний проектор Epson EB536Wi – 1 шт.; 

- Дошка-екран (магнітно-маркерна) BSMM25 – 1 шт.; 

- Маршрутизатор TP-Link TL-R480T+ з бездротовою точкою доступу EAP115 

– 1 шт.; 
Модуль для зберігання та заряджання портативних комп’ютерів учня 

(планшетів-трансформерів) виробництва ТОВ «Розумники Холдинг» - 1 шт. 

- Мікроскоп біологічний з цифровою камерою (для вчителя) Sigeta Prize 

Novum – 1 шт.; 
- Мікроскоп біологічний для учня Sigeta MB-113 – 2 шт.; 

- Набір лабораторного обладнання для кабінету біології Interschool – 3 шт.; 

Набори мікропрепаратів Interschool – 3 шт. 

 
VI.  Персональний комп'ютер форм-фактора ноутбук IMPRESSION 156ES (виробник ТОВ 

«НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН», країна походження Україна); 

Маніпулятор типу «миша» Maxxter MC325 (виробник Gembird Electronics Ltd., країна походження 

Китай); 

преінстальоване програмне забезпечення на персональний комп’ютер:  

ОС Microsoft® Windows® 10 Pro UKR (виробник Microsoft Corporation, країна 

походження США), програмний засіб для управління комп'ютерним класом 

Prestigio mClass (виробник Prestigio Plaza Limited, країна походження Китай), 

антивірусне програмне забезпечення Microsoft® Antivirus Windows Defender 

(виробник Microsoft Corporation, країна походження США), програмний засіб 

для роботи з електронною книгою E-Pidruchnyky (виробник ТОВ «Є-

підручники», країна походження Україна) 

 

Комунальний заклад «Білоліський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
I.  Персональний комп'ютер форм-фактора ноутбук IMPRESSION 156ES (виробник ТОВ 

«НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН», країна походження Україна); 

Маніпулятор типу «миша» Maxxter MC325 (виробник Gembird Electronics Ltd., країна походження 

Китай); 



  

преінстальоване програмне забезпечення на персональний комп’ютер:  

ОС Microsoft® Windows® 10 Pro UKR (виробник Microsoft Corporation, країна 

походження США), програмний засіб для управління комп'ютерним класом 

Prestigio mClass (виробник Prestigio Plaza Limited, країна походження Китай), 

антивірусне програмне забезпечення Microsoft® Antivirus Windows Defender 

(виробник Microsoft Corporation, країна походження США), програмний засіб 

для роботи з електронною книгою E-Pidruchnyky (виробник ТОВ «Є-

підручники», країна походження Україна) 

 

Комунальний заклад «Борисівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області 

 
I.  Персональний комп'ютер форм-фактора ноутбук IMPRESSION 156ES (виробник ТОВ 

«НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН», країна походження Україна); 

Маніпулятор типу «миша» Maxxter MC325 (виробник Gembird Electronics Ltd., країна походження 

Китай); 

преінстальоване програмне забезпечення на персональний комп’ютер:  

ОС Microsoft® Windows® 10 Pro UKR (виробник Microsoft Corporation, країна 

походження США), програмний засіб для управління комп'ютерним класом 

Prestigio mClass (виробник Prestigio Plaza Limited, країна походження Китай), 

антивірусне програмне забезпечення Microsoft® Antivirus Windows Defender 

(виробник Microsoft Corporation, країна походження США), програмний засіб 

для роботи з електронною книгою E-Pidruchnyky (виробник ТОВ «Є-

підручники», країна походження Україна) 

 

Комунальний заклад «Глибоківський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області 
 
I.  Персональний комп'ютер форм-фактора ноутбук IMPRESSION 156ES (виробник ТОВ 

«НАВІГАТОР КОРПОРЕЙШН», країна походження Україна); 

Маніпулятор типу «миша» Maxxter MC325 (виробник Gembird Electronics Ltd., країна походження 

Китай); 

преінстальоване програмне забезпечення на персональний комп’ютер:  

ОС Microsoft® Windows® 10 Pro UKR (виробник Microsoft Corporation, країна 

походження США), програмний засіб для управління комп'ютерним класом 

Prestigio mClass (виробник Prestigio Plaza Limited, країна походження Китай), 

антивірусне програмне забезпечення Microsoft® Antivirus Windows Defender 

(виробник Microsoft Corporation, країна походження США), програмний засіб 

для роботи з електронною книгою E-Pidruchnyky (виробник ТОВ «Є-

підручники», країна походження Україна) 

 

Комунальний заклад «Дмитрівський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

I. Мультимедійний комплекс, у складі:  



  

  -  Проектор Epson EB680 Wi з інтерактивними функціями з комплектом 

кріплень – 1шт.; 

  -  документ-камера Epson ELPDC13 – 1 шт.; 

  -  маркерна дошка –екран BSMM20-1 шт. 

 

Комунальний заклад «Струмківський заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів» Татарбунарської міської ради Одеської області 

 

I. Мультимедійний комплекс, у складі:  

  -  Проектор Epson EB680 Wi з інтерактивними функціями з комплектом 

кріплень – 1шт.; 

  -  документ-камера Epson ELPDC13 – 1 шт.; 

  -  маркерна дошка –екран BSMM20-1 шт. 

 

 
Голова комісії:     Секретар міської ради        __________________             Олександр  ЛЄСНІЧЕНКО 

                                 (посада)                                       (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

МП 

 

Члени комісії: 

 

 Начальник юридичного  

 відділу виконавчого комітету                          ______________                  Віталій  БОРДЕНЮК  

                (посада)                                                   (підпис)                          (ініціали та прізвище)  

 

 Завідувач сектору бухгалтерського обліку           _______________            Тетяна ВІВІЧ          

                                    (посада)                                 (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

 

 Головний спеціаліст сектору бух. обліку       _________________               Марина  РАЙЧЕВА        

                            (посада)                                          (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

 

 Заступник начальника відділу фінансового 

 планування та обліку майна управління 

 обласної ради з майнових відносин                    ________________            Ганна    ДОВБЕНКО 

               (посада)                                                       (підпис)                         (ініціали та прізвище) 

 

 Начальник відділу економічно-ресурсного 

 забезпечення - головний бухгалтер  

 управління дошкільної, загальної 

 середньої освіти та економічного- ресурсного  

забезпечення Департаменту освіти і  науки ООДА    ______________            Світлана ПАРАНДЮК 

                    (посада)                                                        (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

 

 

Об’єкт основних засобів:   

  

Здав Директор КУ «Центр фінансово- 

статистичного моніторингу»                           __________________                Ілона КІРІЛЯК 

        (посада)                                                               ( підпис)                        (ініціали та прізвище) 

МП 

Прийняв     __________________                         _______________                  _________________ 

                            (посада)                                       (підпис)                            (ініціали та прізвище) 

МП 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про  прийняття  майна зі спільної 

комунальної власності територіальних 

громад Білгород-Дністровського району у 

комунальну власність  Татарбунарської  

міської  ради 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення сесії Білгород-Дністровської районної ради від 02.04.2021 р. 

№ 99-VIII «Про безоплатну передачу зі спільної власності територіальних 

громад району у комунальну власність Татарбунарської міської ради окремо 

визначеного майна, закрапленого за відділом культури, комунікацій з 

громадськістю, сім’ї, молоді та спорту Татарбунарської районної державної 

адміністрації», Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Прийняти майно із спільної  комунальної  власності територіальних 

громад Білгород-Дністровського району у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради згідно додатку. 
 

2. Створити комісію з прийому-передачі майна, зазначеного в п.1 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченка О.В. – секретаря міської ради, голови комісії: 

- Борденюка В.М. – начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Бурима О.М. – депутата Білгород – Дністровської районної ради; 

- Кулакевич О.А. – заступника голови з соціальних питань Білгород – 

Дністровської районної ради; 

- Лютикової Л.С. – начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради; 

- Мойсєєнка С.І. – депутата Білгород – Дністровської районної ради; 

- Райчевої М.О. – головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку 

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

- Хмільківського А.В. – депутата Білгород – Дністровської районної ради. 



  

3. Передати відповідне майно з балансу виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  на баланс відділу культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради. 

4. Створити комісію з прийому-передачі майна, зазначеного в п.3 цього 

рішення в наступному складі: 

- Лєсніченка О.В. – секретаря міської ради, голови комісії: 

- Борденюка В.М. – начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

- Гажийської С.П. – начальника відділу культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради; 

- Гуцулюк К.О. – директора комунального закладу «Татарбунарський 

міський Будинок культури» Татарбунарської міської ради, 

- Стоянової Т.І. –  директора комунального закладу «Публічна бібліотека 

Татарбунарської міської ради»; 

- Райчевої М.О.- головного спеціаліста сектору бухгалтерського обліку 

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності 

виконавчого комітету (апарату) міської ради. 

5. Комісіям скласти відповідні акти прийому-передачі зазначеного вище 

майна. 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  364 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

  



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження переліку закладів 

культури базової мережі місцевого рівня 
 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 23, 24 Закону України «Про культуру», Постанови Кабінету 

міністрів України «Про затвердження порядку формування базової мережі 

закладів культури», враховуючи лист відділу культури, сім’ї та молоді 

Татарбунарської міської ради від 08.06.2021 р. №  83, Татарбунарська міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

  1. Затвердити перелік закладів культури базової мережі місцевого рівня, 

засновником яких є Татарбунарська міська рада (додається). 
 

 2. Фінансовому відділу Татарбунарської міської ради передбачати витрати 

на утримання та фінансування закладів культури базової мережі місцевого 

рівня.  

 

3. Уповноважити відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської 

ради здійснити заходи щодо включення закладів культури Татарбунарської 

міської ради до базової мережі згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради гуманітарних з питань. 

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  365 -VIII 



  

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення Татарбунарської 

міської ради 

від 08 липня 2021 р. № 365–VIII 

 

_____________ А.П. Глущенко 

 

 

ПЕРЕЛІК 

закладів культури базової мережі місцевого рівня, засновником яких є Татарбунарська міська рада 
 

№ 

з/п 

Найменування 

закладу культури  

Засновник  Код згідно 

з ЄДРПОУ 

для 

юридичної 

особи  

Дата 

реєстрації 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження  Тип  Організаційно 

– правова 

форма 

власності 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Комунальний 

заклад 

«Татарбунарський 

міський будинок 

культури» 

Татарбунарська 

міська рада 

44257018 30.03.2021 Інд.68100, вул. 

Центральна,31-а,  

м.Татарбунари, 

Білгород –

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Міський 

будинок 

культури 

Комунальний 

заклад  

 

Структурні підрозділи – філії комунального закладу «Татарбунарський міський будинок культури» 

1.1 клуб 

с. Баштанівка 

   Інд.68111, вул. Василя 

Антоновича 

Вєтрогона,59-а,  

Сільський 

клуб 

 



  

с. Баштанівка, Білгород 

– Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

1.2 будинок культури 

с. Білолісся 

   Інд.68130, вул. 

Центральна,76-а,  

с. Білолісся, Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільський 

будинок 

культури 

 

 

1.3 будинок культури 

с. Борисівка  

   Інд.68112, вул. 

Гагаріна,50,  

с. Борисівка, Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільський 

будинок 

культури 

 

1.4 будинок культури 

с. Глибоке 

   Інд.68113, вул. 

Центральна,35,  

с. Глибоке, Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільський 

будинок 

культури 

 

1.5 будинок культури 

с. Дельжилер 

   Інд.68110, вул. 

Гагаріна,11-ж,  

с.Дельжилер, Білгород 

– Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільський 

будинок 

культури 

 

1.6 будинок культури 

с. Нерушай 

   Інд.68122, вул. 

Центральна,81,  

с. Нерушай, Білгород – 

Дністровський р – н, 

Сільський 

будинок 

культури 

 



  

Одеська обл. 

1.7 клуб с. Спаське    Інд.68120, вул. 

Центральна,133,  

с. Спаське, Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільський 

клуб 

 

1.8 будинок культури 

с. Струмок 

   Інд.68120, вул. 

Перемоги,95,  

с. Струмок, Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільський 

будинок 

культури 

 

2. Комунальний 

заклад «Публічна 

бібліотека 

Татарбунарської 

міської ради» 

Татарбунарська 

міська рада 

44174340 30.03.2021 Інд.68100,  

вул. Горького,4,  

м. Татарбунари, 

Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Міська 

бібліотека 

Комунальний 

заклад  

 

Структурні підрозділи – філії комунального закладу «Публічна бібліотека Татарбунарської міської ради» 

2.1 Татарбунарська 

міська бібліотека 

для дітей 

   Інд.68100,  

вул. Соборна, 9,  

м. Татарбунари, 

Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Міська 

бібліотека 

для дітей 

 

2.2 Баштанівська 

сільська 

бібліотека 

   Інд.68111, 

 вул. Миру, 356,  

с. Баштанівка, 

Сільська 

бібліотека 

 



  

 Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

2.3 Білоліська 

сільська 

бібліотека 

   Інд.68130,  

вул. Центральна,120,  

с. Білолісся, 

 Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 

2.4 Борисівська 

сільська 

бібліотека 

   Інд.68112,  

вул. Гагаріна, 50,  

с. Борисівка, 

 Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 

2.5 Глибоківська 

сільська 

бібліотека 

   Інд.68113, 

вул. Центральна, 35,  

с. Глибоке, 

 Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 

2.6 Дельжилерська 

сільська 

бібліотека 

   Інд.68110,  

вул. Гагаріна, 11  

с. Дельжилер, 

 Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 



  

2.7 Дельжилерська 

сільська 

бібліотека для 

дітей 

   Інд. 68110,  

вул. Гагаріна, 11  

с. Дельжилер, 

 Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 

2.8 Нерушайська 

сільська 

бібліотека 

   Інд.68122, 

вул. Центральна, 72,  

с. Нерушай, 

Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 

2.9 Струмківська 

сільська 

бібліотека 

   Інд.68120, 

вул. Перемоги, 95,  

с. Струмок, 

Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 

2.10 Спаська сільська 

бібліотека 

   Інд.68121,  

вул. Центральна, 136а,  

с. Спаське,  

Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Сільська 

бібліотека 

 

3. Комунальний 

заклад 

«Татарбунарський  

Татарбунарська 

міська рада 

44294070 30.03.2021 Інд.68100, вул. 

Гімназична,1,  

м. Татарбунари, 

Історико – 

краєзнавчий 

музей 

Комунальний 

заклад  

 



  

історико – 

краєзнавчий 

музей» 

Татарбунарської 

міської ради 

Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

4 Комунальний 

заклад 

«Татарбунарська 

музична школа» 

Татарбунарської 

міської ради 

Татарбунарська 

міська рада 

02222549 27.01.2021 Інд.68100, вул. 

Соборна,1,  

м. Татарбунари, 

Білгород – 

Дністровський р – н, 

Одеська обл. 

Музична 

школа 

Комунальний 

заклад  

 

 

 
 

 

Секретар міської ради                                                                                                                    О.В. Лєсніченко  



  

                                                                     
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження в новій редакції розділу «08. Соціальні 

послуги» переліку адміністративних послуг, що надаються 

через Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради  

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», Переліком адміністративних послуг органів 

виконавчої влади, які надаються через Центр надання адміністративних послуг, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 

523-р (в редакції розпорядження від 11.10.2017 № 782-р), наказом Міністерства 

соціальної політики України від 18.03.2021 № 136, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити в новій редакції розділ «08. Соціальні послуги» переліку 

адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (додається). 

 

2. Відділу соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської 

міської ради (Діордієва О.В.) внести відповідні зміни до інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг згідно затвердженого Переліку. 

 

         3. 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 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№   366-VIII 

 



  

Додаток до рішення  

Татарбунарської міської ради 

                                                                                                                                                 від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                                                                                                 №  366 -VIII 

 

  

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Голова Татарбунарської 

міської ради 

 

_____________ А.П. Глущенко 

 

 

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради 
 

№ з/п 
Код 

послуги 
Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання адміністративної 

послуги 

08. Соціальні послуги 

116 08-01 Надання субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива 

Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII 

117 08-02 Призначення пільги на придбання палива, у 

тому числі рідкого, скрапленого балонного газу 

для побутових потреб  

Бюджетний кодекс України, Закони України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-



  

XII, «Про жертви нацистських переслідувань» 

від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» від 

16.12.1993  

№ 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 

796-ХІІ, «Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 

203/98-ВР, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-

VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 

27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» 

від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про охорону 

дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, «Про 

культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, Основи 

законодавства України про охорону здоров’я 

від 19.11.1992 № 2801-ХІІ 

118 08-03 Призначення пільги на оплату житла, 

комунальних послуг 

Бюджетний кодекс України, Закони України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-

XII, «Про жертви нацистських переслідувань» 

від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні”» від 

16.12.1993  



  

№ 3721-ХІІ, «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 

796-ХІІ, «Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917–

1991 років» від 17.04.1991 № 962-ХІІ, «Про 

соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» від 

20.12.1991 № 2011-ХІІ, «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР, «Про 

Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 

2229-ХІІ, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-

VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 

27.01.1995 № 32/95-ВР, «Про захист рослин» 

від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про музеї та 

музейну справу» від 29.06.1995 № 249/95-ВР, 

«Про соціальний захист дітей війни» від 

18.11.2004 № 2195-IV, «Про охорону 

дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, 2Про 

відновлення прав осіб, депортованих за 

національною ознакою» від 17.04.2014 № 1223-

VІІ, «Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI, 

Основи законодавства України про охорону 

здоров’я від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Кодекс 

цивільного захисту України від 02.10.2012 № 



  

5403-VI 

119 08-04 Призначення тимчасової державної допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце їх проживання чи перебування 

невідоме 

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 

2947-ІІІ                 

120 08-05 Призначення одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України «Мати-

героїня» 

Указ Президента України від 25.12.2007 № 

1254 «Про одноразову винагороду жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня» 

121 08-06 Прийняття рішення щодо надання соціальних 

послуг 

Закони України «Про соціальні послуги» від 

17.01.2019 № 2671-VIII; «Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» від 

16.12.1993 № 3721-XII; «Про соціальну роботу 

з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 

№ 2558-ІІІ; «Про місцеве самоврядування в 

Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР; «Про 

охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ; 

«Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII; «Про 

протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 

№ 3739-VI; «Про соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк2 від 17.03.2011 № 3160-VI; «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» від 02.06.2005 № 2623- 



  

IV; «Про зайнятість населення2 від 05.07.2012 

№ 5067-VI 

122 08-07 Видача довідки для отримання пільг особам з 

інвалідністю, які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 № 875-XII 

123 08-08 Видача особі подання про можливість 

призначення її опікуном або піклувальником 

повнолітньої недієздатної особи або особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена 

Цивільний кодекс України; Цивільний 

процесуальний кодекс України 

124 08-09 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо відмови від майнових прав 

підопічного 

Цивільний кодекс України 

125 08-10 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо видання письмових 

зобов’язань від імені підопічного 

Цивільний кодекс України 

126 08-11 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо укладення договорів, які 

підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в тому числі договорів 

щодо поділу або обміну житлового будинку, 

квартири 

Цивільний кодекс України 

127 08-12 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо укладення договорів щодо 

іншого цінного майна 

Цивільний кодекс України 

128 08-13 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо управління нерухомим 

майном або майном, яке потребує постійного 

Цивільний кодекс України 



  

управління, власником якого є підопічна 

недієздатна особа 

129 08-14 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо передання нерухомого майна 

або майна, яке потребує постійного управління, 

власником якого є підопічна недієздатна особа, 

в управління іншій особі за договором 

Цивільний кодекс України 

130 08-15 Видача піклувальнику дозволу для надання 

згоди особі, дієздатності якої обмежена, на 

вчинення правочинів щодо відмови від 

майнових прав підопічного 

Цивільний кодекс України 

131 08-16 Видача піклувальнику дозволу для надання 

згоди особі, дієздатність якої обмежена, на 

вчинення правочинів щодо видання письмових 

зобов’язань від імені підопічного 

Цивільний кодекс України 

132 08-17 Видача піклувальнику дозволу для надання 

згоди особі, дієздатність якої обмежена, на 

вчинення правочинів щодо укладення 

договорів,  які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, в 

тому числі щодо поділу або обміну житлового 

будинку, квартири 

Цивільний кодекс України 

133 08-18 Видача піклувальнику дозволу для надання 

згоди особі, дієздатність якої обмежена, на 

вчинення правочинів щодо укладення договорів 

щодо іншого цінного майна 

Цивільний кодекс України 



  

134 08-19 Призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 

01.06.2000 № 1768- ІІІ 

135 08-20 Призначення державної допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами жінкам, які не 

застраховані в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

136 08-21 Призначення державної допомоги при 

народженні дитини 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

137 08-22 Призначення одноразової натуральної допомоги 

«Пакунок малюка» 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

138 08-23 Призначення державної допомоги при 

усиновленні дитини 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми»  від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

139 08-24 Призначення державної допомоги на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

140 08-25 Призначення державної допомоги на дітей 

одиноким матерям 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

141 08-26 Призначення державної допомоги одному з 

батьків, усиновлювачам, опікунам, 

піклувальникам, одному з прийомних батьків, 

батькам-вихователям, які доглядають за хворою 

дитиною, якій не встановлено інвалідність 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

142 08-27 Призначення державної допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях 

Закон України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 № 2402-ІІI 

143 08-28 Призначення державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства або дітям з 

інвалідністю 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ 



  

144 08-29 Призначення надбавки на догляд за особами з 

інвалідністю з дитинства та дітьми з 

інвалідністю 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ 

145 08-30 Призначення державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю» від 

18.05.2004 № 1727-IV 

146 08-31 Призначення державної соціальної допомоги на 

догляд 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю» 

від 18.05.2004 № 1727-IV 

147 08-32 Призначення компенсації за догляд фізичній 

особі, яка надає соціальні послуги з догляду без 

здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі 

Закон України «Про соціальні послуги» від 

17.01.2019 № 2671-VIII 

148 08-33 Призначення тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату 

Закон України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 

№ 1058-IV 

149 08-34 Призначення грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I або II 

групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарсько-консультативної комісії 

закладу охорони здоров’я потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею 

Закон України «Про психіатричну допомогу»  

від 22.02.2000 № 1489- IІІ 

150 08-35 Призначення одноразової грошової/ 

матеріальної допомоги особам з інвалідністю та 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


  

дітям з інвалідністю 21.03.1991 № 875-XII 

151 08-36 Призначення одноразової компенсації сім’ям, 

які втратили годувальника із числа учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 

796-XII 

152 08-37 Призначення одноразової компенсації 

дружинам (чоловікам), якщо та (той) не 

одружилися вдруге, померлих громадян, смерть 

яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 

участю у ліквідації наслідків інших ядерних 

аварій, у ядерних випробуваннях, військових 

навчаннях із застосуванням ядерної зброї,  

складанні ядерних зарядів та здійсненні на них 

регламентних робіт 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 

796-XII 

153 08-38 Призначення одноразової компенсації батькам 

померлого учасника ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана 

з Чорнобильською катастрофою 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 

796-XII 

154 08-39 Призначення компенсації та допомоги 

учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали 

участь у ліквідації інших ядерних аварій та 

випробувань, у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, у складанні 

ядерних зарядів та здійсненні на них 

регламентних робіт. Віднесеним до категорії 1, 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 

796-XII 



  

або2, або 3 потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, віднесеним до категорій 1, або 2, 

або 3 , потерпілим від радіаційного 

опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 

155 08-40 Призначення компенсації та допомоги дітям, які 

потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 

дітям з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та 

їхнім батькам 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи2 від 28.02.1991 № 

796-XII 

156 08-41 Призначення грошової компенсації вартості 

проїзду до санаторно-курортного закладу і 

назад особам з інвалідністю внаслідок війни та 

прирівняним до них особам 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 

№ 3551-ХІІ 

157 08-42 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю замість санаторно-курортної 

путівки 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-

IV 

158 08-43 Призначення грошової компенсації вартості 

проїзду до санаторно-курортного закладу 

(відділення спинального профілю) і назад 

особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I 

та II групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 № 875-ХІІ 

159 08-44 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування 

особі з інвалідністю 

Закон України «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-

IV 

160 08-45 Призначення грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки громадянам, які 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12
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постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Чорнобильської катастрофи»  від 28.02.1991 № 

796-ХІІ 

161 08-46 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування 

Закони України, «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-

IV, ,»Про гуманітарну допомогу» від 

22.10.1999 № 1192-XIV, «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» від 21.03.1991 № 875-XII 

162 08-47 Призначення грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до 

них особам 

Закон України „Про статус ветеранів війни, 

гарантії соціального захисту” від 22.10.1993 № 

3551-ХІІ, „Про жертви нацистських 

переслідувань” від 23.03.2000  

№ 1584-ІІІ 

163 08-48 Видача направлення до реабілітаційних установ 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

дітям віком до трьох років, які належать до 

групи ризику щодо отримання інвалідності 

Закон України, «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-

IV 

164 08-49 Видача направлення на проходження обласної, 

центральної міської у м. Києві та Севастополі 

медико-соціальної експертної комісії для взяття 

на облік для забезпечення осіб з інвалідністю та 

законних представників дітей з інвалідністю 

автомобілем 

Закони України, «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-

IV, «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 

№ 1192-XIV, «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 № 875-XII 

165 08-50 Видача направлення на забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

Закони України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 № 875-XII, «Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» від 19.12.2017 № 2249-

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/854-2016-%D0%BF


  

VIII 

166 08-51 Установлення статусу, видача посвідчень 

батькам багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Закони України «Про охорону дитинства» від 

26.04.2001 № 2402-ІІІ 

167 08-52 Установлення статусу, видача посвідчень 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (відповідно до 

визначених категорій) 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 28.02.1991 № 796-

XII 

168 08-53 Видача посвідчень особам з інвалідністю та 

особам з інвалідністю з дитинства 

Закони України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 № 2109-IІІ, 

«Про державну соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-ІV 

169 08-54 Установлення статусу, видача посвідчень 

ветеранам праці 

Закон України «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні» від 16.12.1993 

№ 3721-XII 

170 08-55 Установлення статусу, видача посвідчень 

жертвам нацистських переслідувань 

Закон України «Про жертви нацистських 

переслідувань»від 23.03.2000 № 1584-III (далі – 

Закон) 

171 08-56 Взяття на облік для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) осіб з 

інвалідністю 

Закон України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 

21.03.1991 № 875-ХІІ 

172 08-57 Взяття на облік для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) ветеранів 

війни та осіб, на яких поширюється дія законів 

Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії соціального захисту» від 22.10.1993 

№ 3551-ХІІ, «Про жертви нацистських 



  

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» та «Про жертви 

нацистських переслідувань» 

переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ 

173 08-58 Взяття на облік для забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Закон України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 

796-ХІІ 

174 08-59 Призначення щомісячної адресної грошової 

допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних послуг 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньопереміщених осіб» від 20.10.2014 

№ 1706-VII 

 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 

 



  

                                                                 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про  внесення  доповнень  до  переліку 

другого типу  об’єктів  оренди,  які 

підлягають передачі в оренду на аукціоні, 

додаток  № 2 затверджених  рішенням 

Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 

року  №  35-VIII «Про затвердження 

Переліків  першого та другого типу об’єктів 

оренди комунальної власності»  

   

           Керуючись  пунктам 30 та 31 частини першої  статті 26 Закону України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 5 та 15 Закону України “Про 

оренду державного та комунального майна”, Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483, з метою ефективного 

використання комунального майна, Татарбунарська міська рада  

  

      В И Р І Ш И Л А :  

  

1. Доповнити додаток 2 Перелік другого типу об’єктів оренди, які підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону, позиціями № 6, № 7  

  
№  Наймену 

вання  
балансоу 
тримувач 

а  

Вид 

потенцій 

ного 

об’єкта 

оренди  

Назва 

потенційн 

ого 

об’єкта 

оренди  

Місцезнаходжен 

ня потенційного 

об’єкта оренди  

Пропозиції 

щодо 

використа ння 

об’єкта 

оренди  

Характери 

стика об’єкта 

оренди  

Площ 
а  
примі 

щень, 

кв. м.  

6  Татарбун 

арська 

міська 

рада  

Нерухом 
е майно  

Будівлі та 

споруди  
Одеська область  

с. Дельжилер 

вул. Перемоги,  
131  

Просвітницька 

діяльність та 

культурна 

діяльність 

 

 

приміщення  
двоповерхової 

будівлі, наявна  
електроене 
ргія  

851  



  

7 Татарбун 

арська 

міська 

рада 

Нерухом 
е майно 

Комплекс 

будівель 

Одеська область  

м. Татарбунари 

вул. Центральна,  
80 

Розміщення 

органів 

державної 

влади 

Приміщення 

одноповерхової 

будівлі, наявна  
електроене 
ргія 

58 

   

2. В позиції № 2  колонка № 6 доповнити: та державних органів.  

 

3. Пункт 1 рішення десятої сесії VIII скликання Татарбунарської міської ради 

«Про внесення доповнень до додатків 1 та 2 рішення Татарбунарської міської 

ради від 22.12.2020 року № 35-VIII «Про затвердження Переліків першого та 

другого типу об’єктів оренди комунальної власності» від 21.05.2021 №331-VIII 

визнати таким, що втратив чинності.  
 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту.    

    

  

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  367 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята сесія VIII скликання 

 

Про затвердження Переліку об’єктів 

комунальної власності Татарбунарської  

міської ради, які підлягають приватизації  

у 2021 році 

 

           Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 та частини 5 статті 60 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України “Про 

приватизацію державного і комунального майна”,  Татарбунарська міська рада  

  

      В И Р І Ш И Л А :  

  

1. Затвердити перелік об’єктів малої приватизації комунальної власності 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, 

які підлягають приватизації у 2021 році згідно переліку (додається). 

 

2. Приватизувати об’єкт малої приватизації, зазначений в додатку до цього 

рішення, шляхом продажу на аукціоні з умовами. 

 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради: 

3.1 . Опублікувати перелік об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради, які підлягають приватизації у 2021 році на 

офіційному веб-сайті Татарбунарської міської ради та в електронній 

торговій системі. 

3.2. Провести процедуру приватизації згідно законодавства України. 

 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту.   

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№   368-VIII 

 



  

                                                                                              Додаток                                                                                                     

                                                                                до рішення  

                                                                              Татарбунарської міської ради 

                                                                              від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                              №  368 -VIII 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів комунальної власності Татарбунарської міської ради, які 

підлягають приватизації у 2021 році, шляхом продажу на електронному 

аукціоні з умовами 

 

1. нежитлова будівля (контора), с. Баштанівка, вул. В.А. Вєтрогона,  46; 

2. нежитлова будівля (котельна), с. Баштанівка, вул. Миру, 24; 

3. Баштанівська с/р, комплекс будівель та споруд № 1, в складі: площадка, вагова, 

склад, склад 2,ЗАВ, ваги 30 тоні, ваги 10 тоні, огорожа ; 

4. виробничий будинок, пекарня з кочегаркою, вигрібною ямою та огорожею з 

бетонних плит, с. Баштанівка, вул. Джерельна, 21 а; 

5. крупорушка, семеноочисна машина, протруювач, погрузчик ленточний, 

зернопогрузчик, віялка ОВН, тестомес, шкаф жарочний, електропіч, шафа КМ-

160, машинка по очисткі, погрузчик КПШ -5, погрузчик КПШ - 6 . 

 

 

Секретар міської ради                                                                О.В. Лєсніченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 
 

Про оформлення права комунальної 

власності об’єктів нерухомого майна 

Татарбунарської міської ради 
 

           Керуючись  статтями 25, 26 та 60 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Законом України “Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, рішення другої сесії VIII скликання 

Татарбунарської міської ради «Про реорганізацію юридичних осіб сільських рад 

шляхом приєднання до Татарбунарської міської ради. як юридичної особи» від 

14 грудня 2020 року № 12 - VIII, з метою ефективного використання 

комунального майна та захисту майнових прав територіальної громади, 

Татарбунарська міська рада  

  

      В И Р І Ш И Л А :  

  

1.   Прийняти з комунальної власності Дмитрівської сільської ради Білгород-

Дністровського району Одеської області до комунальної власності 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

згідно переліку (додається). 

2.  Визначити балансоутримувачем прийнятого майна виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 04527371). 

3.   Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради здійснити державну 

реєстрацію права комунальної власності об’єктів нерухомого майна за 

Татарбунарською міською радою. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту.   
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 369  -VIII 

 



  

 

                                                                                  Додаток                                                                                                       

                                                                                  до рішення  

                                                                               Татарбунарської міської ради 

                                                                               від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                               №  369 -VIII 

 

 

ПЕРЕЛІК 

окремо визначеного майна, яке приймається з комунальної власності 

Дмитрівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської 

області до комунальної власності Татарбунарської міської ради Білгород-

Дністровського району Одеської області 

 

 Об’єкти нерухомого майна за адресами в с. Дельжилер Одеської області: 

- вул. Шкільна, 112 , нежитлова будівля; 

- вул. Дружби, 62 житловий будинок; 

- вул. Гагаріна, 2 П, механічні майстерні - комплекс; 

- земельна ділянка, площею 2.1211 га., з кадастровим номером 

5125081900:02:001:0747 з цільовим призначенням 03.02. для будівництва та 

обслуговування будівель і споруд майнового комплексу закладу освіти. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                О.В. Лєсніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання в оренду Татарбунарській 

районній організації ветеранів України  

приміщення в будівлі по вул. Гімназична, 1  

та першого поверху будівлі по вул. Горького, 2  

для розміщення Татарбунарського відділу  

соціального захисту населення Білгород- 

Дністровської районної державної адміністрації 

 

  Керуючись  пунктам 30 та 31 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 5 та 15 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 483, та розглянувши заяву 

Татарбунарської районної організації ветеранів України та клопотання Білгород-

Дністровської районної державної адміністрації, Татарбунарська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Передати в оренду без проведення аукціону Татарбунарській 

районній організації ветеранів України, приміщення № 6 площею 48.07 м. кв., на 

другому поверсі будівлі, що розташована за адресою: м. Татарбунари, вул. 

Гімназична, 1 строком на 2 роки 11 місяців, з пільговою орендною платою 1 

(одна) гривня. 

 

2.  Передати в оренду без проведення аукціону Білгород-Дністровській 

районній державній адміністрації, кабінети, що розташовані на першому поверсі 

будівлі по вул. Горького, 2, м. Татарбунари,  а саме; № 1 - 16.5 кв. м.,  № 2-13.40 

кв. м., № 3-13.40 кв. м. , № 4-59.10 кв. м., № 5-25.60 кв. м., № 6-16.30 кв. м., № 7-

16.20 кв. м.,  № 9-10.8 кв. м. , № 11-10.10 кв. м., № 13-10.50 кв.м., площею 191,3 

кв. м., строком на  1 рік, з пільговою орендною платою 1 (одна) гривня. 

 

3. Татарбунарській районній організації ветеранів України 

відшкодовувати витрати на утримання приміщення згідно наданих виконавчим 



  

комітетом Татарбунарської міської ради актів наданих послуг, починаючи з 

фактично перебування та укласти договір оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади м. Татарбунари, згідно з пунктом 1 

цього рішення (зразок договору додається). 

 

4. Білгород-Дністровській районній державній адміністрації 

відшкодовувати витрати на утримання приміщень згідно наданих виконавчим 

комітетом Татарбунарської міської ради актів наданих послуг, починаючи з 

фактично перебування та укласти договір оренди нежитлових приміщень 

комунальної власності територіальної громади м. Татарбунари, згідно з пунктом 2 

цього рішення (зразок договору додається). 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту.    

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  370 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ № 

комунального майна 

 м. Татарбунари                                                    ____ ____________20___ року  

 

Татарбунарська міська рада  Одеської області, в особі міського голови Глущенка 

Андрія Петровича, діючого на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та статуту територіальної громади м. Татарбунари  

(далі - Орендодавець), з однієї сторони Татарбунарська района  (надалі – 

Орендар) з іншого боку, уклалицей Договір про наведене нижче:  

1. Предмет Договору 

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 

окреме індивідуальновизначене майно приміщення, площею _______ кв. м., що 

розташоване за адресою м. Татарбунари вул. ______________________ 

,___________. Майно передається в оренду з метою використання 

_________________________________________________. 

 

2.Умови передачі та повернення орендованого майна 

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний 

у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта 

приймання-передачі Майна. 

2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права 

власності на це майно.  

2.3 Передача майна в оренду здійснюється за балансовою вартістю, визначеною в 

акті прийому – передачі цього майна  

2.4.У разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем 

Орендодавцю. Орендарповер та ємайно Орендодавцю аналогічно порядку, 

встановленому при передачі майна Орендарюцим Договором. Вартість майна, 

щоповертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі Акта оцінки 

складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору 

оренди, звіреного з Актом прийому – передачі майна в оренду.  

Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання 

сторонами акта приймання-передачі. Обов’язок по складанню акта приймання – 

передачі покладається на сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.  

2.5.Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його 

знищення, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що 

погіршення або знищення майна сталися не з його вини.   

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця 

поліпшення орендованого майна, що неможливо відокремити від майна без 

заподіяння йому шкоди, Орендодавець компенсує йому вказані засоби.  



  

Поліпшення майна, якщо вони можуть бути відділені від майна без заподіяння 

йому шкоди, Орендар може лишити за собою.  

Вартість поліпшень орендованого майна, проведених Орендарем без згоди 

Орендодавця, що неможливо відокремити без шкоди для майна, компенсації не 

підлягають. 

 

3.Орендна плата 

 

3.1. Орендна плата становить  за місяць оренди – 

_________________________грн. на рік 

Орендна плата сплачується на рахунок _____________________________, 

призначення платежу – орендна плата. Копія платіжного доручення з відміткою 

банку про сплату надсилається  Орендарем Орендодавцеві . 

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом 

коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на 

індексінфляції за наступний місяць.  

3.3. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою сторін. Розмір орендної 

плати може бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її 

розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, 

передбачених законодавством України. 

3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету міської ради, 

підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок 

наступних платежів.  

3.5. Орендна плата, перерахована не своєчасно або не в повному обсязі, підлягає 

індексації і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України 

з урахуванням пені, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 

України на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням 

індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати. 

 

4.Використання  амортизаційних відрахувань 

 

4.1Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються згідно 

чинного законодавства. 

4.2.Поліпшенняорендованого Майна, здійснені за 

рахунокамортизаційнихвідрахувань, є власністюОрендодавця. 

 

5. Обов'язкиОрендаря 

Орендарзобов'язується:  

5.1. Використовувати орендоване Майно, нежитлове приміщення, відповідно до 

його призначення, умов цього Договору. 

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачуватио рендну плату.  



  

5.3.Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і 

псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки. 

5.4.Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів 

орендованого Майна. 

5.5.Протягом місяця після укладенняцього Договору застрахувати орендоване 

Майно не менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в 

порядку, визначеному законодавством. Копію страхового полісунадати 

Орендодавцю. 

5.6.У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві 

орендоване Майно у належному стані з урахуванням фізичного зносу.  

5.7Укласти договори щодо надання комунальних послуг і утримання об’єкту 

оренди або договори на відшкодування комунальних послуг з 

балансоутримувачем. 

  

6. Права Орендаря 

Орендармає право:  

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов 

цього Договору. 

6.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, 

здійснювати його поліпшення, проводити його реконструкцію .  

6.3.Після припинення Договору в наслідок закінчення терміну його дії Орендар, 

який належним чином виконував свої обов`язки, має переважне право, за інших 

рівних умов, на продовження Договору на новий термін. 

 

7. Обов'язки Орендодавця 

Орендодавець зобов'язується:  

7.1. Передати Орендарю в оренду майноз гідно з цим Договором по акту 

приймання-передачі, який підписується одночасно з цим договором.  

7.2.Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим 

майном на умовах цього Договору.  

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, 

переукласти цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо 

останній згоден стати Орендарем. 

 

8. Права Орендодавця 

 

Орендодавець має право:  

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями використання майна, переданого в 

оренду за Договором.  

8.2. Виступати з ініціативою що до внесеннязмін до цього Договору або його 

розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання 



  

або неналежного виконання Орендарем умов цього Договору за погодженням 

Органу управління. 

 

9. Відповідальність і вирішенняспорів за Договором 

 

9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не 

відповідає за зобов'язаннями Орендодавця.  

9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

Сторонни несуть відповідальність згідно з Договором та чиним законодавством 

України. 

9.3. Спори і суперечки, які виникають у ході виконання цього Договору або у 

зв'язку з ним, вирішуються за згодою сторін. Якщо не вирішені шляхом 

переговорів, вирішуютьсяв судовому порядку.  

 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 

 

10.1. Договір укладено на   років  з            до               включно.  

10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього терміну дії. 

10.3. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.  

10.4. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору можливо за згодою 

сторін. Зміни та доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом 

одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною. 

10.5. За вимогою однієї із сторін договір оренди може бути розірвано достроково 

по рішенню суду у випадках, передбачених чиним законодавством. 

10.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на 

орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або 

припинення чинності цього Договору і він зберігає свою чинність для нового 

власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку 

приватизації орендованого Майна Орендарем.  

10.7 Договір оренди припиняється в разі: 

-        закінчення терміну договору оренди; 

-        банкрутства Орендаря; 

-        гибелі об`єкта оренди; 

-         угоди сторін про розірвання договору або рішення  суду; 

- інших випадках, прямо передбачених чиним законодавством України. 

10.8.Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентується 

чиним законодавством.  

10.9. Договір складено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу, по одному примірнику для Орендодавця і Орендаря.  

 

11. Додатки 



  

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.  

  

До договору додається:  

-  акт прийому-передачі 

Договір підписали 

 

 

12.Реквізити та юридичні адреси сторін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

Про внесення доповнень до переліку першого 

типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в 

оренду на аукціоні, додаток № 1 затверджених 

рішенням Татарбунарської міської ради від 

22.12.2020 року № 35-VIII «Про затвердження 

Переліків першого та другого типу об’єктів 

оренди комунальної власності» 

 

Керуючись пунктами 30, 31 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 5, 15 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

03 червня 2020 р. № 483, рішенням Татарбунарської міської ради від 19.02.2021 

року № 169- VIII «Про затвердження Положення про оренду майна 

Татарбунарської об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у 

сфері оренди комунального майна», з метою ефективного використання 

комунального майна, Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  

 

1. Доповнити «Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають 

передачі в оренду на аукціоні» додатку 1 до рішення Татарбунарської міської 

ради від 22.12.2020 року № 35-VIII «Про затвердження Переліків першого та 

другого типу об’єктів оренди комунальної власності», позицією № 5; № 6, а саме: 

 

№ Наймену 

вання 

балансоу 

тримувача 

Вид 

потен

цій 

ного 

об’єкт

а 

оренд

Назва 

потенці

йного 

об’єкта 

оренди 

Місцезнаходж

ення 

потенційного 

об’єкта 

оренди 

Пропозиц

ії щодо 

використ

ання 

об’єкта 

оренди 

Характер

истика 

об’єкта 

оренди 

Пло

ща 

при

мі 

щен

ь, 

кв. 



  

и м. 

5 Татарбуна

рська 

міська 

рада 

Нерух

оме 

майно 

Будівлі 

та 

споруд

и 

Одеська 

область 

Білгород-

Дністровськи

й район, 

с.Білолісся 

вул.Центральн

а, 120  

Надання 

послуг в 

сфері 

водопост

ачання 

приміще

ння на 1 

поверсі, 

наявна 

електрое

нергія 

18,7 

6 Татарбуна

рська 

міська 

рада 

Нерух

ом е 

майно 

Будівлі 

та 

споруд

и 

Одеська 

область 

Білгород-

Дністровськи

й район,  

  с. Білолісся, 

вул.Центральн

а, 87 

Надання 

послуг в 

сфері 

водопост

ачання 

приміще

ння на 1 

поверсі 

37,5 

 

2. Передати в оренду без проведення аукціону приміщення № 7 літера 

«А» перший поверх- площею 15,1 кв. м., що розташоване за адресою: Одеська 

область, Білгород-Дністровський район, с. Білолісся  вул. Центральна, 120, 

строком 12 місяців, з можливістю пролонгації. 

 

3.  Передати в оренду без проведення аукціону приміщення № 8 літера 

«А» перший поверх- площею 3,6 кв. м., що розташоване за адресою: Одеська 

область, Білгород-Дністровський район, с. Білолісся  вул. Центральна, 120, 

строком 12 місяців, з можливістю пролонгації. 

 

4.  Передати в оренду без проведення аукціону приміщення № 2 літера 

«А» перший поверх - площею 37,5 кв. м., що розташоване за адресою: Одеська 

область Білгород-Дністровський район, с. Білолісся,  вул. Центральна, 87, 

строком 12 місяців з можливістю пролонгації.  

  

5.  Зобов’язати комунальне підприємство «Джерело Білолісся» 

Татарбунарської міської ради відшкодовувати витрати на утримання своїх 

приміщень згідно наданих виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 

починаючи з фактично перебування та укласти договір оренди нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Татарбунари, згідно 

з пунктом 2 цього рішення (зразок договору додається). 

 



  

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту 

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  371 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

    Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання згоди на приватизацію 

квартири за клопотанням Кунаєвої 

Ніни Олександрівни 

 

Керуючись статтями 3, 5, 6  Закону України «Про приватизацію державного 

житлового фонду», пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», наказом Міністерства з питань житлово – 

комунального господарства України від 16.12.2009 № 396 «Про затвердження 

Положення про порядок передачі квартир (будинків) жилих приміщень у 

гуртожитках у власність громадян», розглянувши заяву наймача Кунаєвої Ніни 

Олександрівни  щодо оформлення передачі в приватну власність житлового 

приміщення  (квартири), враховуючи рекомендації громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради,  

Татарбунарська міська рада  

  
ВИРІШИЛА:  

 
1. Надати дозвіл Кунаєвій Ніні Олександрівні на приватизацію квартири за 

адресою: село Спаське, Білгород-Дністровського району Одеської області, вул. 

Центральна, буд. № 97-в, кв. 1. 

2. Зобов’язати громадянку Кунаєву Ніну Олександрівну сплатити вартість 

надлишкової загальної площі квартири ( 28,8 м2) в сумі 5 грн. 18 коп. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 
  

  Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№   372-VIII 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в 

оренду, за клопотанням Муту Тетяни 

Іванівни (м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 186 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 проєкт землеустрою Муту Тетяни Іванівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 1 (один) рік гр. Муту Тетяні Іванівні для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для експлуатації будівель 

та споруд виробничо – промислового комплексу 4-го класу шкідливості, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська 

рада, вулиця Чорноморська, 82-в, з площею земельної ділянки 0,2765 га, з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:0076. 

 

       2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Муту Тетяні 

Іванівні для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, для експлуатації будівель та споруд виробничо – промислового 

комплексу 4-го класу шкідливості, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада, вулиця Чорноморська, 82-в, з 

площею земельної ділянки 0,2765 га, з кадастровим номером 

5125010100:01:001:0076. 

 

3.   Зобов`язати гр. Муту Тетяну Іванівну: 



  

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 373  -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється 

за клопотанням Швець Лідії Іванівни 

(м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 20, 79ˡ, 122, 186 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 проєкт землеустрою Швець Лідії Іванівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється гр. Швець Лідії 

Іванівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної ділянки 3,0043 

га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1631. 

 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1631, площею земельної ділянки 

3,0043 га гр. Швець Лідії Іванівни з цільового призначення: для ведення 

фермерського господарства на цільове призначення: для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за адресою: Одеська область, Білгород- 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту). 

 

3. Зобов`язати гр. Швець Лідію Іванівну: 

3.1. Подати державному реєстратору це рішення для внесення змін 

щодо цільового  призначення земельної ділянки. 

     3.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 



  

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 
Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 374  -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

  

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої змінюється. 

за клопотанням Гажийського Валентина 

Євгенійовича (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 20, 79ˡ, 122, 186 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 проєкт землеустрою Гажийського Валентина 

Євгенійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється гр. Гажийському 

Валентину Євгенійовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту), з  площею 

земельної ділянки 3,0036  га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1580. 

 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1580, площею земельної ділянки 

3,0036 га гр. Гажийському Валентину Євгенійовичу з цільового призначення: 

для ведення фермерського господарства на цільове призначення: для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами 

населеного пункту). 

 

3. Зобов`язати гр. Гажийського Валентина Євгенійовича: 

3.1. Подати державному реєстратору це рішення для внесення змін 

щодо цільового  призначення земельної ділянки. 



  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 
Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 375  -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

       Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності, цільове призначення якої 

змінюється, за клопотанням Мологи Катерини 

Василівни (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 20, 79ˡ, 122, 186 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 проєкт землеустрою Мологи Катерини Василівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення якої змінюється гр. Мологі Катерині 

Василівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: 

Одеська область, Білгород-Дністровський район, м . Татарбунари, вул. Василя 

Тура, буд.42, з площею земельної ділянки 0,0982 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0070. 

 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки приватної власності з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0070, площею земельної ділянки 

0,0982 га гр. Мологі Катерині Василівні з цільового призначення: для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), на цільове призначення: для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, м . Татарбунари, вул. Василя Тура, буд.42. 

 

3. Зобов`язати гр. Мологу Катерину Василівну: 

3.1. Подати державному реєстратору це рішення для внесення змін 

щодо цільового призначення земельної ділянки. 



  

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3. Укласти з комунальним підприємством договір щодо вивезення твердих 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 
Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

                                                                            

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Султана Валерія Івановича 

(м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Султана Валерія Івановича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Султану Валерію Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:0077. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Султану Валерію Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:0077. 

 

3. Зобов`язати гр. Султана Валерія Івановича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 



  

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  377 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

                                                                 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

                 
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Бондаренка Валерія Івановича 

(м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Бондаренка Валерія Івановича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бондаренку Валерію Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1309. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бондаренку Валерію Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1309. 

 

3. Зобов`язати гр. Бондаренка Валерія Івановича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  378 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

                                                                                   

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Мільчевої Наталі Олександрівни 

(м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Мільчевої Наталі 

Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мільчевій Наталі Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125010100:01:001:0071. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність 

гр.Мільчевій Наталі Олександрівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:0071. 

 

3.  Зобов`язати гр. Мільчеву Наталю Олександрівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  379 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

                             
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Стойкова Івана Володимировича 

(с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Стойкова Івана 

Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Стойкову Івану Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту села Струмок), з площею земельної ділянки 0,9500 га, з кадастровим 

номером 5125084700:01:001:1905. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність власність 

гр. Стойкову Івану Володимировичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту села Струмок), з 

площею земельної ділянки 0,9500 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1905. 

 

3.Зобов`язати гр. Стойкова Івана Володимировича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



  

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. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 380  -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Гач Ольги Вікторівни (с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Гач Ольги Вікторівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гач Ользі Вікторівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту села Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,5999 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1885. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність власність 

гр. Гач Ользі Вікторівні для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту села Струмок), з площею 

земельної ділянки 1,5999 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1885. 

 

3. Зобов`язати гр. Гач Ольгу Вікторівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 381  -VIII 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Петкової Лілії Миколаївни 

(с.Нерушай) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Петкової Лілії Миколаївни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Петковій Лілії Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Нерушайська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125083400:01:001:1696. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Петковій Лілії Миколаївні для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту села Нерушай), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125083400:01:001:1696. 

 

3. Зобов`язати гр. Петкову Лілію Миколаївну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 382  -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Юларжі Оксани Олександрівни 

(с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Юларжі Оксани 

Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Юларжі Оксані Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, (за межами населеного пункту села Струмок), з площею 

земельної ділянки 1,6000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1907. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Юларжі Оксані Олександрівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

(за межами населеного пункту села Струмок), з площею земельної ділянки 

1,6000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1907. 

 

3. Зобов`язати гр. Юларжі Оксану Олександрівну: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  383 -VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Філіппової Валентини Георгіївни 

(с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Філіппової Валентини 

Георгіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Філіпповій Валентині Георгіївні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Струмківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 1,0000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1870. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Філіпповій Валентині Георгіївні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту села Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,0000 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1870.  

 

3.Зобов`язати гр. Філіппову Валентину Георгіївну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  384 -VIII 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Златової Анастасії Василівни 

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Златової 

Анастасії Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Златовій Анастасії Василівні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Дмитрівська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:0778. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Златовій Анастасії Василівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту села Дельжилер), 

з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:0778. 

 

3.Зобов`язати гр. Златову Анастасію Василівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

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. 



  

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  385 -VIII 

 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Мологи Юрія Вікторовича 

(с.Білолісся) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Мологи Юрія 

Вікторовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мологі Юрію Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Білоліська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею земельної 

ділянки 1,5000 га, з кадастровим номером 5125080400:01:001:1328. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мологі Юрію Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Білолісся), з 

площею земельної ділянки 1,5000 га, з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1328. 

 

3.Зобов`язати гр. Мологу Юрія Вікторовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 386  -VIII 

 



  

 

 

                                                                                       



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Кірієнка Михайла Васильовича 

(с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Кірієнка 

Михайла Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.  Кірієнку Михайлу Васильовичу для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, Струмківська сільська рада (за межами населеного 

пункту), з площею земельної ділянки 1,0000 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:0034. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність 

гр.Кірієнку Михайлу Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 1,0000 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:0034. 

 

3. Зобов`язати гр. Кірієнка Михайла Васильовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

                                           
Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Гавріщук Неоніли Євгенівни 

(с.Глибоке) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Гавріщук 

Неоніли Євгенівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.  Гавріщук Неонілі Євгенівні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Глибоківська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 0,9200 га, з кадастровим номером 5125081400:01:001:0908. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гавріщук Неонілі Євгенівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Глибоке), з 

площею земельної ділянки 0,9200 га, з кадастровим номером 

5125081400:01:001:0908. 

 

3. Зобов`язати гр. Гавріщук Неонілу Євгенівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Антова Афанасія Степановича 

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Антова 

Афанасія Степановича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр.  Антову Афанасію Степановичу для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, Дмитрівська сільська рада (за межами населеного 

пункту), з площею земельної ділянки 0,2800 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:2769. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Антову Афанасію Степановичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Дельжилер), з 

площею земельної ділянки 0,2800 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:2769. 

 

3. Зобов`язати гр. Антова Афанасія Степановича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

                                                                 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Вєлєва Сергія Сергійовича  

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Вєлєва Сергія 

Сергійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вєлєву Сергію Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Дмитрівська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:2773. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Вєлєву Сергію Сергійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Дельжилер), з 

площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:2773. 

 

3.Зобов`язати гр. Вєлєва Сергія Сергійовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Міхова Анатолія Васильовича 

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Міхова 

Анатолія Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Міхову Анатолію Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Дмитрівська сільська рада,  комплекс будівель та споруд № 8, 2, з 

площею земельної ділянки 0,6395 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:0812. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Міхову Анатолію Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада, с.Дельжилер, комплекс будівель та споруд № 8, 2, 

з площею земельної ділянки 0,6395 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:0812. 

 

3.Зобов`язати гр. Міхову Анатолію Васильовичу: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 391  -VIII 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Куруч Тетяни Іллівни  

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Куруч Тетяни 

Іллівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Куруч Тетяни Іллівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 0,2800 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:0777. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Куруч Тетяні Іллівні для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Дельжилер), з площею 

земельної ділянки 0,2800 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:0777. 

 

3.Зобов`язати гр. Куруч Тетяну Іллівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 



  

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Євчева Іллі Георгійовича  

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Євчева Іллі 

Георгійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Євчеву Іллі Георгійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада (за межами населеного пункту), з площею 

земельної ділянки 0,6200 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:2771. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Євчеву Іллі Георгійовичу для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Дельжилер), з площею 

земельної ділянки 0,6200 га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:2771. 

 

3.Зобов`язати гр. Євчева Іллю Георгійовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 



  

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  393 -VIII 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Донкогло Едуарда Ілліча 

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Донкогло 

Едуарда Ілліча, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Донкоглу Едуарду Іллічу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада, с.Дельжилер, з площею земельної ділянки 1,7046 

га, з кадастровим номером 5125081900:01:001:0805. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Донкоглу Едуарду Іллічу для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада, с.Дельжилер, з площею земельної ділянки 1,7046 га, з 

кадастровим номером 5125081900:01:001:0805. 

 

3.Зобов`язати гр. Донкогло Едуарда Ілліча: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 



  

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Ярошенко Євдокії Самойлівни  

(с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Ярошенко 

Євдокії Самойлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Ярошенко Євдокії Самойлівні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Струмок), з площею земельної ділянки 1,5999 га, з кадастровим 

номером 5125084700:01:001:1874. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ярошенко Євдокії Самойлівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,5999 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1874. 

 

3.Зобов`язати гр. Ярошенко Євдокію Самойлівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



  

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Базана Костянтина Васильовича  

(с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Базана 

Костянтина Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Базану Костянтину Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, с.Дельжилер, вул. Нова б. 3, площею земельної ділянки 0,6600 га, з 

кадастровим номером 5125081900:01:001:0807. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Базану Костянтину Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

с.Дельжилер, вул. Нова б. 3, площею земельної ділянки 0,6600 га, з 

кадастровим номером 5125081900:01:001:0807. 

 

3.Зобов`язати гр. Базана Костянтина Васильовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Кречуна Олега 

Кузьмича (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Кречуна Олега Кузьмича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кречуну Олегу Кузьмичу для будівництва та обслуговування 

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

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

Колісніченко, 12, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0343. 

 

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

Олегу Кузьмичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Колісніченко, 

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

5125010100:02:005:0343. 

 

3.Зобов`язати гр. Кречуна Олега Кузьмича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 



  

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 

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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність, за клопотанням Чакір Надії 

Костянтинівни (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Чакір Надії 

Костянтинівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність гр. Чакір Надії Костянтинівні для будівництва та обслуговування 

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

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

Клюшнікова, 9, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0217. 

 

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

Надії Костянтинівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Клюшнікова, 9, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0217. 

 

3. Зобов`язати гр. Чакір Надію Костянтинівну: 



  

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  398 -VIII 

 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність, за клопотанням Штикової Тетяни 

Михайлівни (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Штикової Тетяни 

Михайлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність гр. Штиковій Тетяні Михайлівні для будівництва та обслуговування 

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

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

Барінова, 28, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0341. 

 

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

Тетяні Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вулиця Барінова, 28, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0341. 

 

3. Зобов`язати гр. Штикову Тетяну Михайлівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 



  

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 399  -VIII 

 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Кравець 

Катерини Купріянівни (с.Борисівка) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Кравець Катерини 

Купріянівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кравець Катерині Купріянівні для будівництва та обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця 

Гагаріна, буд. 109, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 5125080800:02:001:0182. 

 

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

Катерині Купріянівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Татарбунарський район, с.Борисівка, вулиця Гагаріна, буд. 109, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0182. 

 

3. Зобов`язати гр. Кравець Катерину Купріянівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  400 -VIII 

 
 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність за клопотанням Пармак Ольги 

Аристархівни та Пармака Федіра 

Олександровича (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Пармак Ольги 

Аристархівни та Пармака Федіра Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність гр. Пармак Ользі Аристархівні та гр.Пармаку Федіру Олександровичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Трудова, 1б, з площею земельної 

ділянки 0,0591 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0207. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну 

власність гр. Пармак Ользі Аристархівні та гр.Пармаку Федіру Олександровичу 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Трудова, 1б, з площею земельної 

ділянки 0,0591 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0207. 

 



  

3.Зобов`язати гр. Пармак Ольгу Аристархівну та Пармака Федіра 

Олександровича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  401 -VIII 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для передачі у 

власність за клопотанням Мітакі Алли 

Антипівни (с.Борисівка) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Мітакі Алли 

Антипівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність гр. Мітакі Аллі Антипівні для будівництва та обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада, с.Борисівка, вулиця Новоселів, 19, з площею земельної ділянки 

0,2500 га, з кадастровим номером 5125080800:02:001:0183. 

 

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

Аллі Антипівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада, 

с.Борисівка, вулиця Новоселів, 19, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з 

кадастровим номером 5125080800:02:001:0183. 

 

3.   Зобов`язати гр. Мітакі Аллу Антипівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  



  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 402  -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для земельної частки 

(паю) за клопотанням Вєтрогон Ольги 

Іванівни (с.Білолісся) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Вєтрогон Ольги 

Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська 

сільська рада (за межами населеного пункту), для земельної частки (паю)  

площею 6,0917 га, з кадастровим номером 5125080400:01:001:1310. 

 

       2.  Зобов`язати гр. Вєтрогон Ольгу Іванівну: 

       2.1. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності на земельну 

частку (пай) площею 6,0917 га, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, отриманої у власність згідно свідоцтва про право на спадщину за 

законом від 11.08.2020 року зареєстровано в реєстрі за № 648 та згідно 

свідоцтва про право на спадщину за законом від 22.07.2008 року зареєстровано 

в реєстрі за № 4104, розташованої за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Білолісся), з кадастровим номером 5125080400:01:001:1310. 

       2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 



  

 

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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 403 -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для земельної частки 

(паю) за клопотанням Вєтрогон Ольги 

Іванівни (с.Білолісся) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Вєтрогон Ольги 

Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Білоліська 

сільська рада (за межами населеного пункту), для земельної частки (паю) 

площею 6,5079 га, з кадастровим номером 5125080400:01:001:1128. 

 

       2.  Зобов`язати гр. Вєтрогон Ольгу Іванівну: 

       2.1. Здійснити державну реєстрацію права приватної власності земельної 

частку (паю) площею 6,5079 га, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, отриманої у власність згідно свідоцтва про право на спадщину за 

законом від 11.08.2020 року зареєстровано в реєстрі за № 646, розташованої за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Білолісся), з кадастровим номером 

5125080400:01:001:1128. 

       2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



  

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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  404 -VIII 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Унгурян 

Сергія Михайловича, Комерзан Ірини Іванівни, 

Гнатенко Івана Івановича, Газір-Базан Катерини 

Віталіївни, Газір – Базан Сави Дмитровича, 

Коваль Василя Савовича, Нікітенко Ніни 

Петрівни, Нікітенка Михайла Кіндратовича 

(м.Татарбунари) 
 

Керуючись статтями 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 186 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 технічні документації: Унгурян Сергія 

Михайловича, Комерзан Ірини Іванівни, Гнатенко Івана Івановича, Газір-Базан 

Катерини Віталіївни, Газір – Базан Сави Дмитровича, Коваль Василя Савовича,  

Нікітенко Ніни Петрівни, Нікітенка Михайла Кіндратовича, Татарбунарська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Сергію Михайловичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Салтикова капітана,27, з площею земельної 

ділянки 0,0842 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1259. 

 

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

Сергію Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Салтикова капітана, будинок 27, з площею 

земельної ділянки 0,0842 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1259. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 



  

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

Ірині Іванівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Одеська, будинок 13, з площею земельної 

ділянки 0,0690 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0215. 

 

4. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Комерзан Ірині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Одеська, будинок 13, з площею 

земельної ділянки 0,0690 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0215. 

 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Івану Івановичу  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 2, з площею земельної 

ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0392. 

 

6. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 

Гнатенку Івану Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 2, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0392. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Базан Катерині Віталіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 2, з площею 

земельної ділянки 0,0457 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0282. 

 

8. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Газір – 

Базан Катерині Віталіївні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 2, з площею 

земельної ділянки 0,0457 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0282. 

 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Базану Саві Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Маяковського, будинок 88, з 

площею земельної ділянки 0,0842 га, з кадастровим номером 



  

5125010100:02:003:0257. 

 

10. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Газір – 

Базану Саві Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Маяковського, будинок 88, з 

площею земельної ділянки 0,0842 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0257. 

 

11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Савичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, будинок 65, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0212. 

 

12.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Коваль 

Василю Савичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, будинок 65, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0212. 

 

13.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ніні Петрівні та Нікітенку Михайлу Кіндратовичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 

23 Серпня, будинок 108, з площею земельної ділянки 0,0787 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1308. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Нікітенко Ніні Петрівні та гр. Нікітенку 

Михайлу Кіндратовичу,  для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 23 Серпня, будинок 108, з площею 

земельної ділянки 0,0787 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1308. 

 

15.  Зобов`язати заявників: 

15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

15.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів. 

 

16.  Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 



  

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру. 

 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 405  -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) передачі у власність 

за клопотаннями: Лапи Олени Іванівни  

(с.Струмок), Колєвої Людмили Павлівни 

(с.Спаске) 

 

Керуючись статтями 12, 40, 81, 79
1
,
 

116, 118, 121, 122, 126, 186  

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 технічні документації: Лапи Олени 

Іванівни, Колєвої Людмили Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іванівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

Білгород-Дністровський район, с. Струмок, вулиця Перемоги 46, з площею 

земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 5125084700:02:001:0051. 

 

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

Олені Іванівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, с. Струмок, вулиця Перемоги 46, з 

площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:0051. 

 



  

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Людмили Павлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, с. Спаске, вулиця Центральна, 

будинок 123, з площею земельної ділянки 0,2468 га, з кадастровим номером 

5125084700:03:001:0058. 

 

4. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Колєвої 

Людмили Павлівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, с. Спаске, вулиця Центральна, 

будинок 123, з площею земельної ділянки 0,2468 га, з кадастровим номером 

5125084700:03:001:0058. 

 

5. Зобов`язати заявників: 

5.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

5.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

6. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру. 

 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

 
 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 406  -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Рацької Нелі 

Вікторівни  (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 40, 81, 79
1 

116, 118, 121-122, 186, 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 проєкт землеустрою Рацької Нелі 

Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, гр. Рацькій Нелі Вікторівні  для будівництва і обслуговування 

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

адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця 50 років Перемоги, 

будинок 18, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0336. 

 

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

Нелі Вікторівні  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, м. Татарбунари, вулиця 50 років 

Перемоги, будинок 18, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:0336. 

 

3. Зобов`язати гр. Рацьку Нелю Вікторівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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. 

 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  407 -VIII 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у 

власність за клопотанням Буряка Ігоря 

В’ячеславовича   (с.Струмок) 

 

       Керуючись статтями 12, 40, 81, 79
1
 116, 118, 121-122, 186 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 проєкт землеустрою Буряка Ігоря 

В’ячеславовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, гр. Буряку Ігореві В’ячеславовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, с.Струмок, вулиця 

Сонячна, будинок 5, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 512508470:02:001:0049. 

 

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

Ігореві В’ячеславовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород-Дністровський район, с.Струмок, вулиця Сонячна, будинок 

5, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

512508470:02:001:0049. 

 

3. Зобов`язати гр. Буряка Ігоря В’ячеславовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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. 

 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  408 -VIII 

 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду за 

клопотанням селянського (фермерського) 

господарства «Вікторія» 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 122, 123, 124-126, 186, розділом Х 

«Перехідні положення»  Земельного кодексу України, статею 50 Закону 

України «Про землеустрій», статями 16, 21 Закону України «Про Державний 

земельний кадастр», Законом України від 19 серпня 2018 року №2498-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», розглянувши 

клопотання та проєкт землеустрою селянського (фермерського) господарства 

«Вікторія», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років селянському (фермерському) 

господарству «Вікторія»  із земель сільськогосподарського призначення для 

експлуатації та обслуговування комплексу будівель і споруд №2, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, Баштанівська сільська рада, 

комплекс будівель і споруд № 2, з площею земельної ділянки 5,9792 га, з 

кадастровим номером 5125080500:01:001:0559. 

 

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

селянському (фермерському) господарству «Вікторія» із земель 

сільськогосподарського призначення з  цільовим призначенням: 01.13, для 

іншого сільськогосподарського призначення для експлуатації та 

обслуговування комплексу будівель № 2, з земель сільськогосподарського 



  

призначення за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада, комплекс будівель і споруд №2, з площею 

земельної ділянки 5,9792 га, з кадастровим номером 5125080500:01:001:0559. 

 

3. Голові СФГ «Вікторія» Кожухаренко Віктору Олександровичу  укласти 

договір оренди на дану земельну ділянку з Татарбунарською міською радою. 

 

4. Здійснити державну реєстрацію права оренди на дану земельну ділянку, 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обмежень».  

 

5. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру. 

 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 409  -VIII 

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність за 

клопотанням Прокопець Людмилі 

Валентинівні  (с.Білолісся) 

 

Керуючись статтями 12, 79-1, 121, 122, 186,  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 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Прокопець Людмили Валентинівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Прокопець Людмилі Валентинівні із земель 

сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,40 га, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с. Білолісся). 

2. Рекомендувати заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 410  -VIII 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок 

для надання в оренду за клопотанням 

сільськогосподарського виробничого 

кооперативу «Борисівський» 

 

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

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання та документацію із землеустрою  

сільськогосподарського виробничого кооператива «Борисівський», 

Татарбунарська міська         рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок сільськогосподарському виробничому 

кооперативу «Борисівський» з цільовим призначенням: 03.15, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район с.Борисівка вулиця 

Вишнева 78. 

  Поділу підлягає земельна ділянка комунальної власності за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район с.Борисівка вулиця Вишнева 78, з 

кадастровим номером 5125080800:02:001:0401, площею 0,1765 га, на дві 

земельні ділянки з кадастровим номером 5125080800:02:001:0181, площею 

0,0871 га, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

с.Борисівка, вулиця Вишнева, 78 та з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0180 площею 0,0894 га, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, с.Борисівка, вулиця Вишнева 78, без зміни 

цільового призначення. 

 

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



  

сільськогосподарському виробничому кооперативу «Борисівський», з 

цільовим призначенням: 03.15, для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0181, площею 0,0871 га, за адресою: Одеська область, 

Білгрод-Дністровський район, с.Борисівка, вулиця Вишнева, 78. 

 

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

сільськогосподарському виробничому кооперативу «Борисівський», з 

цільовим призначенням: 03.15, для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, з кадастровим номером 

5125080800:02:001:0180, площею 0,0894 га, за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, с.Борисівка, вулиця Вишнева, 78. 

 

4. Зобов`язати сільськогосподарський виробничий кооператив 

«Борисівський»: 

    4.1.     Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди 

на земельні ділянки. 

    4.2.      Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

 

5.   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. 

 

6.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  411 -VIII 

 



  

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  за клопотанням:  Грибенча Олега 

Валер’яновича  

  

           Керуючись статтями 12, 79-1,116, 118, 121, 122, 186 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 Грибенча Олега Валер’яновича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), гр. Грибенча Олегу Валер’яновичу,  площею земельної ділянки 

11,85 га,  яка знаходиться у користуванні на підставі державного акту на право 

постійного користування землею ІІ – ОД № 021958,  з цільовим призначенням 

для ведення фермерського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород 

- Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка). 

2. Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  412 -VIII 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про припинення права пожиттєвого спадкованого 

володіння на земельну ділянку та про передачу у 

приватну власність земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1409 за 

клопотанням Алєксєєнка Івана Порфирійовича  

  

           Керуючись статтями 12, 31, 32, 79-1,116, 118, 121, 122, 186 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 Алєксєєнка Івана Порфирійовича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право пожиттєввого спадкованого володіння землею на 

земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:01:001:1409, площею 

5,0000 га, яка знаходиться у володінні гр. Алєксєєнка Івана Порфирійовича, з 

цільовим призначенням для ведення фермерського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари), у зв’язку з добровільною 

відмовою від права володіння та вважати таким, що втратив чинність 

державний акт на право пожиттєввого спадкованого володіння землею 

зареєстрований за № 7, виданий на підставі рішення Татарбунарської районної 

ради народних депутатів від 30.08.1991 року № 81-ХХІ. 

 

2. Передати у приватну  власність гр. Алєксєєнку Івану Порфирійовичу, 

голові селянського (фермерського) господарства «Алєксєєнко Іван 

Порфирійович» (з 23.02.1993 року) земельну ділянку з кадастровим номером 

5125010100:01:001:1409, площею 5,0000 га, з цільовим призначенням для 

ведення фермерського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 



  

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту м.Татарбунари). 

 

3. Зобов’язати  гр.Алєксєєнка Івана Порфирійовича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового права приватної власності 

на земельну ділянку.  

3.2.      Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 413  -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за клопотанням  Летінського Сергія 

Олександровича   

  

           Керуючись статтями 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186 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 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Летінського Сергія Олександровича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Летінському Сергію Олександровичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с. Нова Олексіївка),  орієнтовною площею 

земельної ділянки 2,0000 га. 

2. Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 414  -VIII 



  

 
 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за клопотанням  Гажийського Євгена 

Валентиновича 

  

           Керуючись статтями 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186 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 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Гажийського Євгена Валентиновича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Гажийському Євгену Валентиновичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари), орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

2. Рекомендувати заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  415 -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одинадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність за 

клопотаннями: Вторенка Леоніда Васильовича, 

Карпенка Романа Анатолійовича, Мазура Павла 

Валерійовича, Тріщенка Іллі Борисовича, Горбенко 

Олени Володимирівни, Прилипчука Сергія Вікторовича, 

Зоріло Вадима Васильовича, Саченко Марини 

Анатоліївни, Бабиніної Людмили Павлівни, Гетманенка 

Анатолія Федоровича, Саченка Олександра 

Олександровича, Рябоконь Івана Васильовича, Куліш 

Алли Іванівни, Сімчинського Сергія Михайловича, 

Нікандрова Юрія Юрійовича, Мурзіна Сергія 

Вікторовича, Михайловського Родіона Родіоновича,  

Михайловської Надії Ананіївни, Пітько Олени 

Дмитрівни, Подопригор Галини Михайлівни, Пігуляк 

Олександра Семеновича, Чорнобай Тетяни Василівни,  

Павлової Алли Марківни, Зінченко Віри Вікторівни, 

Осадчука Дмитра Анатолійовича, Бабиніної Валентини 

Петрівни, Пантелеймонової Меланії Григорівни, 

Чумаченко Ольги Федорівни, Пантелеймонова 

Олександра Леонідовича, Кобушкіна Юрія 

Миколайовича,  Кобушкіна Ігоря Юрійовича, 

Кузьменка Олександра Миколайовича, Апонюка Тараса 

Васильовича, Рогожиної Тетяни Андріївни, Ільченко 

Наталі Іванівни, Орлова Миколи Олеговича, Кравченка 

Бориса Петровича 

  

           Керуючись статтями 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186 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 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Вторенка Леоніда Васильовича, Карпенка Романа 



  

Анатолійовича, Мазура Павла Валерійовича, Тріщенка Іллі Борисовича, 

Горбенко Олени Володимирівни, Прилипчука Сергія Вікторовича, Зоріло 

Вадима Васильовича, Саченко Марини Анатоліївни,  Бабиніної Людмили 

Павлівни, Гетманенка Анатолія Федоровича, Саченка Олександра 

Олександровича, Рябоконь Івана Васильовича, Куліш Алли Іванівни, 

Сімчинського Сергія Михайловича, Нікандрова Юрія Юрійовича, Мурзіна 

Сергія Вікторовича, Михайловського Родіона Родіоновича,  Михайловської 

Надії Ананіївни, Пітько Олени Дмитрівни, Подопригор Галини Михайлівни, 

Пігуляк Олександра Семеновича, Чорнобай Тетяни Василівни,  Павлової Алли 

Марківни, Зінченко Віри Вікторівни, Осадчука Дмитра Анатолійовича, 

Бабиніної Валентини Петрівни, Пантелеймонової Меланії Григорівни, 

Чумаченко Ольги Федорівни, Пантелеймонова Олександра Леонідовича, 

Кобушкіна Юрія Миколайовича,  Кобушкіна Ігоря Юрійовича, Кузьменко 

Олександра Миколайовича, Апонюка Тараса Васильовича, Рогожиної Тетяни 

Андріївни, Ільченко Наталі Іванівни, Орлова Миколи Олеговича, Кравченка 

Бориса Петровича Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Вторенку Леоніду Васильовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари),   орієнтовною площею 

земельної ділянки 2,0000 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Карпенку Роману Анатолійовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Мазуру Павлу Валерійовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,0000 га. 



  

 

4. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Тріщенку Іллі Борисовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Струмок),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Горбенко Олені Володимирівні  з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,44 га. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Прилипчуку Сергію Вікторовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,4 га. 

 

7. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Зоріло Вадиму Васильовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Тататарбунари),  орієнтовною площею 

земельної ділянки 2,0000 га. 

 

8. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Саченко Марині Анатоліївні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Спаське),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

 

9. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Бабиніній Людмилі Павлівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 



  

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Струмок),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,6 га. 

 

10. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Гетманенку Анатолію Федоровичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

 

11. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Саченку Олександру Олександровичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Спаське),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

 

12. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Рябоконь Івану Васильовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Спаське),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,0000 га. 

 

13. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Куліш Аллі Іванівні  з цільовим призначенням 

для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська 

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за 

межами населеного пункту с.Струмок),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,3000 га. 

 

14. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Сімчинському Сергію Михайловичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,5000 га. 

 



  

15. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Нікандрову Юрію Юрійовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0000 га. 

 

16. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Мурзіну Сергію Вікторовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

с.Білолісся, вул. Вишнева,  орієнтовною площею земельної ділянки 0,19 га. 

 

17. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Михайловському Родіону Родіоновичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею 

земельної ділянки 1,1 га. 

 

18. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Михайловській Надії Ананіївни з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,45 га. 

 

19. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Пітько Олені Дмитрівні з цільовим призначенням 

для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська 

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за 

межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,0 га. 

 

20. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Подопригор Галині Михайлівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 



  

(за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,5 га. 

 

21. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Пігуляк Олександру Семеновичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,65 га. 

 

22. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Чорнобай Тетяні Василівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Білолісся),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,35 га. 

 

23. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Павловій Аллі Марківні з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Дністровський район, Татарбунарська міська рада,  село Спаське, вулиця 

Центральна, 62,  орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

24. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Зінченко Вірі Вікторівні з цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада,  село 

Струмок, провулок Шкільний, буд. 2, орієнтовною площею земельної ділянки 

0,24 га. 

 

25. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Осадчуку Дмитру Анатолійовичу з цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада,  

м.Татарбунари, провулок Проектний 6,  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,1000 га. 



  

 

26. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Бабиніній Валентині Петрівні з цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада,  село 

Спаське, вулиця Центральна, 185,  орієнтовною площею земельної ділянки 

0,2500 га. 

 

27. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Пантелеймоновій Меланії Григорівні з цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада, село 

Струмок, вулиця Польова, 19,  орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 

га. 

 

28. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Чумаченко Ользі Федорівні з цільовим 

призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада, село 

Струмок, вулиця Польова, 18,  орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 

га. 

 

29. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Пантелеймонову Олександру Леонідовичу з 

цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада, село 

Струмок, вулиця Зарічна, 30,  орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 

га. 

 

30. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Кобушкіну Юрію Миколайовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська 

рада,м.Татарбунари, вулиця Василя Тура, 155/1, приміщення 1,  орієнтовною 

площею земельної ділянки 2,0 га. 



  

 

31. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Кобушкіну Ігорю Юрійовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада, 

м.Татарбунари, вулиця Василя Тура, 155/1, приміщення 2 та приміщення 3,  

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0 га. 

 

32. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Кузьменко Олександру Миколайовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари) орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0 га. 

 

33. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Апонюку Тарасу Васильовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада  

(за межами населеного пункту м.Татарбунари)  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0 га. 

 

34. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Рогожиній Тетяні Андріївні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада  

(за межами населеного пункту с.Борисівка),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,2 га. 

 

35. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Ільченко Наталі Іванівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада  

(за межами населеного пункту м.Татарбунари)  орієнтовною площею земельної 

ділянки 1,9 га. 

 

36. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Орлову Миколі Олеговичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 



  

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада  

(за межами населеного пункту м.Татарбунари)  орієнтовною площею земельної 

ділянки 2,0 га. 

 

37. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Кравченку Борису Петровичу з цільовим 

призначенням: 01.05 для індивідуального садівництва, за адресою: Одеська 

область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада  (за 

межами населеного пункту м.Татарбунари, СТ «Меліоратор», вулиця 

Малінова,37)  орієнтовною площею земельної ділянки 0,06 га. 

 

38. Рекомендувати  заявникам надати розроблені проєкти землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 416  -VIII 

 
 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0071 за заявою виконавця робіт 

товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПЕРСПЕКТИВА ЕКСПЕРТ» та про затвердження ціни 

продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї 

земельної ділянки за заявою Приватного підприємства 

«Багатопрофільна виробничо-комерційна фірма 

«КулЕкспоБуд» 

 

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

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

в Україні», статтею 134 Земельного кодексу України,  розглянувши: заяву 

виконавця робіт товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА 

ЕКСПЕРТ» та наданий до заяви Звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки і рецензію на звіт; заяву Приватного підприємства «Багатопрофільна 

виробничо-комерційна фірма «КулЕкспоБуд», Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебуває в оренді, з кадастровим 

номером 5125010100:02:004:0071, загальною площею 0,0267 га, для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, за 

адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вулиця Центральна, 45.  

 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього 

рішення, у розмірі 35777 (тридцять пять тисяч сімсот сімдесят сім) гривень 73 

копійки.  

 



  

3. Погодити проект договору купівлі – продажу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0071, загальною площею 0,0267 га, для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, за адресою: 68100, 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Центральна, 

45.  

 

4. Продати приватному підприємству «Багатопрофільна виробничо-

комерційна фірма «КулЕкспоБуд» земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення з кадастровим номером 5125010100:02:004:0071, загальною 

площею 0,0267 га, для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вулиця Центральна, 45 за ціною експертної грошової 

оцінки, зазначеною у пункті 2 цього рішення та припинити договір оренди 

землі від 09.11.2020 року № 296 з дати продажу у приватну власність 

орендованої земельної ділянки 

 

5. Доручити Татарбунарському міському голові Глущенку Андрію 

Петровичу укласти з приватним підприємством «Багатопрофільна виробничо-

комерційна фірма «КулЕкспоБуд» договір купівлі - продажу земельної ділянки, 

зазначеної у пункті 1 цього рішення, на умовах, погоджених сесією 

Татарбунарської міської ради та укласти додаткову угоду  щодо припинення 

договору оренди землі від 09.11.2020 року № 296. 

 

6. Зобов’язати приватне підприємство «Багатопрофільна виробничо-

комерційна фірма «КулЕкспоБуд» перерахувати кошти від продажу земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній 

власності, зазначеної у пункті 1 цього рішення, на рахунок 

UA128999980314161941000015732, МФО 899998, код 37607526, ГУК в 

Одеській області, Казначейство України, в сумі зазначеній у пункті 2 цього 

рішення, за вирахуванням раніше внесеного авансового внеску, не пізніше часу 

нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу.  

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питаннь 

земельних відносин та природокористування.  
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

« 8  » липня  2021 р. 

№  417 -VIII 



  

 
 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами: 

Стояна Олександра Юлійовича, Барбан Олени Яківни, 

Малакій Нелі Павлівни, Єфтодій Олександра 

Никифоровича, Ватаманюк Жанни Вікторівни, Глаткої 

Олени Миколаївни, Глаткої Клавдії Павлівни,  Дутки 

Анжели Михайлівни, Глаткої  Римми Семенівни, Ротара 

Павла Миколайовича, Троян Марини Григорівни, 

Ватаманюк Анатолія Георгійовича, Ватаманюк Анжели 

Всеволодівни, Нікульчи Віталія Миколайовича, Бричак 

Наталії Яківни, Мітакі Алли Антипівни, Ватаманюк 

Наталії Пилипівни, Нікульчи Павла Олеговича, 

Нікульчи  Марії Юріївни, Козловської Ольги Василівни, 

Брічак Олександра Васильовича, Балануци Алли 

Олександрівни, Стоян Наталі Георгіївни, Миндру 

Федора Михайловича, Зоріле Валентини Павлівни, 

Зоріле Олени Миколаївни, Головатого Івана 

Валерійовича, Гіржева Дмитра Дмитровича, Барбан 

Світлани Василівни (с.Борисівка) 

  

          Керуючись статтею 12, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу 

України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», розглянувши 

заяви: Стояна Олександра Юлійовича, Барбан Олени Яківни, Малакій Нелі 

Павлівни, Єфтодій Олександра Никифоровича, Ватаманюк Жанни Вікторівни, 

Глаткої Олени Миколаївни, Глаткої Клавдії Павлівни, Дутки Анжели 

Михайлівни, Глаткої Римми Семенівни, Ротара Павла Миколайовича, Троян 

Марини Григорівни, Ватаманюк Анатолія Георгійовича, Ватаманюк Анжели 

Всеволодівни, Нікульчи Віталія Миколайовича, Бричак Наталії Яківни, Мітакі 

Алли Антипівни, Ватаманюк Наталії Пилипівни, Нікульчи Павла Олеговича, 

Нікульчи Марії Юріївни, Козловської Ольги Василівни, Брічак Олександра 

Васильовича, Балануци Алли Олександрівни, Стоян Наталі Георгіївни,  Миндру 

Федора Михайловича, Зоріле Валентини Павлівни,  Зоріле Олени Миколаївни, 



  

Головатого Івана Валерійовича, Гіржева Дмитра Дмитровича, Барбан Світлани 

Василівни. 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Стояну Олександру Юлійовичу на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,22 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка.  

 

2. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Барбан Олені Яківні на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,20 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка.  

 

3. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Малакій Нелі Павлівні на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,22 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка.  

 

4. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Єфтодій Олександру Никифоровичу на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,16 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка. 

 

5. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н,  Ватаманюк Жанні Вікторівні на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,19 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка. 

 

6. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Глаткій Олені Миколаївні на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,08 га, з цільовим 



  

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка. 

 

7. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Глаткій Клавдії Павлівні на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,09 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка. 

 

8. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Дуткі Анжелі Михайлівні на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,09 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка. 

 

9. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Глаткій Риммі Семенівні на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,09 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка. 

 

10. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Ротару Павлу Миколайовичу на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,06 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка.  

 

11. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Троян Марині Григорівні на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення, площею 0,19 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка.  

 

12. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір оренди 

землі від 01.04.2020 року б/н, Ватаманюку Анатолію Георгійовичу на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,22 га, з цільовим 

призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Борисівка. 

 



  

13. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Ватаманюк 

Анжелі Всеволодівні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,08 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

14. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Нікульчі 

Віталію Миколайовичу на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення, площею 0,09 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

15. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Бричак Наталі 

Яківні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,09 

га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. 

Борисівка.  

 

16. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Мітакі Аллі 

Антипівні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, площею 

0,08 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. 

Борисівка.  

 

17. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Ватаманюк 

Наталії Пилипівні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,15 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка.  

 

18. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Нікульчі 

Павлу Олеговичу на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,08 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 



  

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

19. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Нікульчі 

Марії Юріївні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,13 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

20.  Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Козловській 

Ользі Василівні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,14 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

21. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Брічак 

Олександру Васильовичу на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення, площею 0,9 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

22. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Балануці Аллі 

Олександрівні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,19 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

23. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Стоян Наталі 

Георгіївні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, площею 

0,10 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. 

Борисівка. 

 



  

24. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Миндру 

Федору Михайловичу на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення, площею 0,42 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

25. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Зоріле 

Валентині Павлівні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,08 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

26. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Зоріле Олені 

Миколаївні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, площею 

0,09 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. 

Борисівка. 

 

27. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Головатому 

Івану Валерійовичу на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,09 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

28. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Гіржеву 

Дмитру Дмитровичу на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,09 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

29. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації тимчасову 

угоду користування земельною ділянкою від 01.04.2020 року б/н, Барбан 

Світлані Василівні на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, 

площею 0,09 га, з цільовим призначенням: 01.03, для ведення особистого 



  

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, с. Борисівка. 

 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 

  

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  418 -VIII 

 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність за клопотанням  Поліщук-Бондарюк 

Марини Павлівни 

  

           Керуючись статтями 12, 79-1, 116, 118, 121, 122, 186 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 50 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання Поліщук-Бондарюк Марини Павлівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність Поліщук –Бондарюк Марині Павлівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту м.Татарбунари),  орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,3992 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1767 

 

2.Рекомендувати  заявнику надати розроблений проєкт землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  
 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Герасименка 

Андрія Вікторовича  (с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Герасименка 

Андрія Вікторовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Герасименку Андрію Вікторовичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Струмок), з площею земельної ділянки 1,5982 га, з кадастровим 

номером 5125084700:01:001:1912. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Герасименку Андрію Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,5982 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1912. 

 

3.Зобов`язати гр. Герасименка Андрія Вікторовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Герасименко 

Поліни Іванівни  (с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Герасименко 

Поліни Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Герасименко Поліні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Струмок), з площею земельної ділянки 1,0005 га, з кадастровим 

номером 5125084700:01:001:1904. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Герасименко Поліні Іванівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,0005 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1904. 

 

3.Зобов`язати гр. Герасименко Поліну Іванівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Кічука Івана 

Миколайовича (с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Кічука Івана 

Миколайовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Кічуку Івану Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Дельжилер), з площею земельної ділянки 1,7000 га, з кадастровим 

номером 5125081900:01:001:0784. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Кічуку Івану Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Дельжилер), з 

площею земельної ділянки 1,7000 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:0784. 

 

3.Зобов`язати гр. Кічука Івана Миколайовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Куємжи 

Михайла Федоровича  (с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Куємжи 

Михайла Федоровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Куємжи Михайлу Федоровичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с. Дельжилер), з площею земельної ділянки 1,6600 га, з кадастровим 

номером 5125081900:01:001:0786. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Куємжи Михайлу Федоровичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Дельжилер), з 

площею земельної ділянки 1,6600 га, з кадастровим номером 

5125081900:01:001:0786. 

 

3.Зобов`язати гр. Куємжи Михайла Федоровича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для 

земельної частки (паю) за клопотанням 

Шевченко Надії Олександрівни (с.Білолісся) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу 

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

самоврядування в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 

розглянувши клопотання та документацію із землеустрою Шевченко Надії 

Олександрівни , Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

       1. Надати дозвіл на розробку технічну документації із землеустрою щодо 

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

Шевченко Надії Олександрівні, щодо земельної частки (паю) - площею 4,2 га, 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного пункту с.Білолісся), згідно сертифікату на право на 

земельну частку (пай) Серія № 0549035 від 10.07.2000 року. 

       2. Рекомендувати гр. Шевченко Надії Олександрівні надати розроблену 

технічну документацію із землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок для надання у 

власність за клопотанням Школи Тетяни 

Іванівни 

 

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

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», статтею 56 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання Школи Тетяни Іванівни, 

Татарбунарська міська         рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Школі Тетяні Іванівні на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:003:0137, 

площею 0,1936 га, з цільовим призначенням: В.02.01, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район, м.Татарбунари, вулиця Тельмана,11,  

2.      Рекомендувати гр. Школі Тетяні Іванівні надати розроблену 

технічну документацію із землеустрою на затвердження сесії міської ради. 

3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питаннь земельних відносин та природокористування. 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту  із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду 

за клопотанням Поліщук-Бондарюк 

Марини Павлівни 

 

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

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 50 Закону України «Про 

землеустрій», розглянувши клопотання Поліщук-Бондарюк Марини Павлівни, 

Татарбунарська міська         рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду гр. Поліщук-Бондарюк Марині Павлівні, 

орієнтовною площею 0,50 га, з цільовим призначенням: для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, для 

експлуатації нежитлових будівель та споруд виробничо – промислового 

комплексу, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Чорноморська,82а,  

2. Рекомендувати гр. Поліщук-Бондарюк Марині Павлівні надати 

розроблену технічну документацію із землеустрою на затвердження сесії 

міської ради. 

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

питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 426  -VIII 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

    

Про внесення змін в рішення Татарбунарської 

міської ради від 16.04.2021 року № 312 – VIII 

«Про надання в користування земельної 

ділянки та укладання договору суперфіцію за 

клопотанням Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Піонер-Т»» 

 

        Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини першої статті 26, статтею 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши доповідну записку Катанова І.В., 

Татарбунарська міська         рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у пункт 1 рішення Татарбунарської міської ради від 

16.04.2021 року № 312 – VIII «Про надання в користування земельної ділянки 

та укладання договору суперфіцію за клопотанням Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «Піонер-Т»» щодо земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0364 за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Центральна, 7, а саме: 

У пункті 1 після слів: «Надати в користування», зазначити слова та 

цифри: «строком на 5 (п’ять) років». 

   

        2.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питаннь земельних відносин та природокористування. 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду, 

за клопотанням фермерського господарства 

«НЕРУШАЙ» (с.Нерушай) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

Законом України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та проєкт 

землеустрою фермерського господарства «НЕРУШАЙ», Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років фермерському господарству 

«НЕРУШАЙ»  з цільовим призначенням: 01.13, для іншого 

сільськогосподарського призначення,  для експлуатації та обслуговування 

нежитлової будівлі, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район,  Нерушайська сільська рада, комплекс будівель та споруд, 7, будинок 1 

та будинок 2, з площею земельної ділянки 0,8558 га, з кадастровим номером 

5125083400:01:001:1219. 

 

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

фермерському господарству «НЕРУШАЙ»  з цільовим призначенням: 01.13, 

для іншого сільськогосподарського призначення,  для експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район,  Татарбунарська міська рада, комплекс будівель та 

споруд, 7, будинок 1 та будинок 2, з площею земельної ділянки 0,8558 га, з 

кадастровим номером 5125083400:01:001:1219. 

 

3.   Зобов`язати фермерське господарство «НЕРУШАЙ»: 



  

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 

 

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.  

 

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 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням 

Подгурської Тетяни Василівни (м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, 

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

в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання 

та документацію із землеустрою Подгурської Тетяни Василівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність гр. Подгурській Тетяні Василівні для будівництва та обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця 

Капітана Салтикова, буд. 22, з площею земельної ділянки 0,0848 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:003:0254. 

 

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

Тетяні Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Капітана Салтикова, буд. 22, 

з площею земельної ділянки 0,0848 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:0254. 

 

3.   Зобов`язати гр. Подгурську Тетяну Василівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

 



  

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для передачі у власність за клопотанням Коваля 

Юрія Михайловича (м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України, 

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

в Україні»,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання 

та документацію із землеустрою Коваля Юрія Михайловича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для передачі у 

власність гр. Ковалю Юрію Михайловичу для будівництва та обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця 

Василя Тура, буд. 85, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0218. 

 

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

Юрію Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Василя Тура, буд. 85, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0218. 

 

3.   Зобов`язати гр. Коваля Юрія Михайловича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  



  

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

3.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 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.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання в оренду земельної 

ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0286 за 

клопотанням Ткаченка Ігоря 

Валентиновича (м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 79ˡ, 122,  123, абзацом першим пункту 2 статті 134 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 

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

оренду землі»,  розглянувши клопотання та надані документи Ткаченка Ігоря 

Валентиновича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Ігорю Валентиновичу з цільовим призначенням: для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування для будівництва, 

експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (майстерні по ремонту 

взуття), за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Центральна, буд. 36-а, з площею земельної ділянки 

0,0023 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0286, без земельних торгів 

у зв’язку з наявністю права приватної власності на нерухоме майно – 

нежитлову будівлю, яка знаходиться на земельній ділянці. 

 

2.   Зобов`язати гр. Ткаченка Ігоря Валентиновича: 

2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

2.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 

2.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

 

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  



  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0328 за 

клопотанням Малярчука Олега 

Анатолійовича (м.Татарбунари) 

 

       Керуючись статтями 12, 40, 79ˡ, 81, 116, 121, 122, пунктом 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

розглянувши клопотання та надані документи Малярчука Олега Анатолійовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Малярчуку Олегу Анатолійовичу для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця 

Слов’янська, буд. 20, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:001:00328, у зв’язку з наявностю права приватної 

власності на житлову будівлю та господарські споруди,  які знаходяться на 

земельній ділянці. 

 

2.   Зобов`язати гр. Малярчука Олега Анатолійовича: 

 

2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

 

2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

2.3.Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення відходів.  

 



  

3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 

рішення до відділу Держгеокадастру.  

 

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

питань земельних відносин та природокористування.  

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

« 8  » липня  2021 р. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Іордаки Інни 

Федорівни  (с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Іордакі Інни 

Федорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іордакі Інні Федорівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,5998 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1881. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Іордакі Інні Федорівні для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з площею земельної 

ділянки 1,5998 га, з кадастровим номером 5125084700:01:001:1881. 

 

3.Зобов`язати гр. Іордакі Інну Федорівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Кордоляна 

Олексія Федоровича  (с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Кордоляна 

Олексія Федоровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Кордоляну Олексію Федоровичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Струмок), з площею земельної ділянки 1,6000 га, з кадастровим 

номером 5125084700:01:001:0060. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Кордоляну Олексію Федоровичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,6000 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:0060. 

 

3.Зобов`язати гр. Кордоляна Олексія Федоровича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



  

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Разінкіної 

Тетяни Олександрівни  (с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Разінкіної 

Тетяни Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Разінкіній Тетяні Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Струмок), з площею земельної ділянки 1,6000 га, з кадастровим 

номером 5125084700:01:001:0062. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Разінкіній Тетяні Олександрівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,6000 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:0062. 

 

3.Зобов`язати гр. Разінкіну Тетяну Олександрівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Семенової 

Любові Григорівни (с.Струмок) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Семенової 

Любові Григорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Семеновій Любові Григорівні для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Струмок), з площею земельної ділянки 1,5997 га, з кадастровим 

номером 5125084700:01:001:1890. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Семеновій Любові Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту с.Струмок), з 

площею земельної ділянки 1,5997 га, з кадастровим номером 

5125084700:01:001:1890. 

 

3.Зобов`язати гр. Семенову Любов Григорівну: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



  

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 436  -VIII 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Євчева Івана 

Михайловича  (с.Дельжилер) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Євчева Івана 

Михайловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Євчеву Івану Михайловичу для будівництва та обслуговування 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада, с.Дельжилер, вул. Сільська. буд.194, з площею земельної ділянки 

0,1870 га, з кадастровим номером 5125081900:02:001:0581. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Євчеву Івану Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада, 

с.Дельжилер, вул. Сільська. буд.194, з площею земельної ділянки 0,1870 га, з 

кадастровим номером 5125081900:02:001:0581. 

 

3.Зобов`язати гр. Євчева Івана Михайловича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



  

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність, за клопотанням Зінченка 

Олександра Ілліча  (м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Зінченка 

Олександра Ілліча, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Зінченку Олександру Іллічу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту м.Татарбунари), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:01:001:1821. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Зінченку Олександру Іллічу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту м.Татарбунари), з 

площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125010100:01:001:1821. 

 

3.Зобов`язати гр. Зінченка Олександра Ілліча: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 



  

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

            
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, за 

клопотанням Глодяна Олександра 

Анатолійовича  (с.Нерушай) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121, 122, 186 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 проєкт землеустрою Глодяна 

Олександра Анатолійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр.  Глодяну Олександру Анатолійовичу для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту м.Татарбунари), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим 

номером 5125083400:01:001:1047. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр.  

Глодяну Олександру Анатолійовичу для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту м.Татарбунари), з 

площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером 

5125083400:01:001:1047. 

 

3.Зобов`язати гр. Глодяна Олександра Анатолійовича: 

3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.   

3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 



  

 

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. 

 

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

питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  439 -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволів на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для сінокосіння та випасання худоби для 

громадських пасовищ і сіножатей на території 

Татарбунарської міської ради за клопотанням 

комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ» та за 

клопотаннями уповноважених зборів власників 

худоби населених пунктів с.Баштанівка, 

с.Борисівка, с.Білолісся, с.Глубоке, с.Дельжилер, 

с.Нерушай, с.Струмок, с.Спаське 

 

Керуючись статтею 12, пунктом 2 статті 34, пунктом 3 статті 83, статтями 

79-1, 117, 122, 134, 186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши клопотання та протоколи учасників зборів громадян - власників 

худоби с  Баштанівка, с.Борисівка,  с.Білолісся, с. Глибоке,  с. Нерушай, 

с.Дельжилер, с.Струмок, с.Спаське, та клопотання комунального підприємства 

«БЕСАРАБІЯ», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Білолісся), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами:  

5125080400:01:001:1257 – 29,2507 га; 5125080400:01:001:1252 – 6,9571 га; 

5125080400:01:001:1255 – 13,2064 га; 5125080400:01:001:1251 – 3,5010 га; 

5125080400:01:001:1254 – 13,1721 га; 5125080400:01:001:1256 – 14,0055 

га; 5125080400:01:001:1250 – 3,7529 га; 5125080400:01:001:1253 – 1,5212 га; 

5125080400:01:001:1244 – 2, 0000 га;  5125080400:01:001:1246 – 2,0000 га; 



  

5125080400:01:001:1000 – 15,0317 га; 5125080400:01:001:1001 – 13,0201 га; 

5125080400:01:001:1002 – 120,8576 га; 5125080400:01:001:1003 – 22,7578 га (з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою). 

 

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Дельжилер), щодо земельних ділянок орієнтовною загальною площею 

103,7 га: площею 8,4 га; площею 3,4 га; площею 8,8 га; площею 39,6 га; площею 

14,9 га; площею 4,5 га; площею 4,6 га; площею 7,3 га; площею 8,8 га; площею 

3,4 га (згідно викопіювання з плану землекористування), (з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою). 

3. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Борисівка), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами:  

5125080800:01:001:0739 – 6,1834 га; 5125080800:01:001:0755 – 2,4927 га; 

5125080800:01:001:0756 – 6,4197 га;  

та земельної ділянки без кадастрового номеру орієнтовною площею – 10,0 

га (згідно викопіювання з кадастрового плану), (з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою). 

 

4. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Глибоке), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами:  

5125081400:01:001:0835 – 7,6659 га; 5125081400:01:001:0811 – 3,0428 га 

та земельних ділянок без кадастрового номеру орієнтовною площею – 12,5 

га; площею – 2,6 га; площею 9,12 га (згідно викопіювань з кадастрового плану), 



  

(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою). 

5. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Нерушай), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами:  

5125083400:01:001:1373 – 36,6296 га; 5125083400:01:001:1513 – 19,156 га; 

5125083400:01:001:1515 – 10,6624 га; 5125083400:01:001:1516 – 7,121 га; 

5125083400:01:001:1517 – 3,2261 га;  5125083400:01:001:1518 – 4,5371 га; 

5125083400:01:001:1519 – 17,6452 га; 5125083400:01:001:1521 – 9,033 га; 

5125083400:01:001:1522 – 14,5905 га; 5125083400:01:001:1523 – 8,3417 га;  

5125083400:01:001:1524 – 5,9318 га  (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою). 

6. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Струмок), щодо земельних ділянок орієнтовною загальною площею 

135,0 га: площею 4,0 га; площею 32,0 га; площею 21,0 га; площею 21,0 га; 

площею 11,0 га; площею 11,0 га; площею 35,0 га (згідно викопіювання з 

кадастрового плану), (з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою). 

7. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Спаське), щодо земельних ділянок орієнтовною загальною площею 

113,0 га: площею 34,0 га; площею 29,0 га; площею 37,0 га; площею 6,0 га; 

площею 7,0 га (згідно викопіювання з кадастрового плану), (з урахуванням 

вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою). 

8. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель 



  

комунальної власності сільськогосподарського призначення з цільовим 

призначенням: для сінокосіння та випасання худоби для створення громадських 

пасовищ і сіножатей, розташованих за адресою: Одеська область, Білгород-

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка), щодо земельних ділянок з кадастровими номерами:  

5125080500:01:001:0743 – 7,6834 га; 5125080500:01:001:0752 – 1,7746 га; 

5125080500:01:001:0750 – 4,4628 га; 5125080500:01:001:0751 – 0,9035 га; 

5125080500:01:001:0755 – 4,1154 га (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою). 

9. КП «БЕСАРАБІЯ» замовити проєкти землеустрою у суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом. 

10. Розроблені у встановленому порядку проєкти землеустрою подати на 

розгляд та затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

       11. Катанову І.В. організувати  публікацію в засобах массової інформації 

оголошення щодо проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із 

землеустрою щодо земельних ділянок зазначених у пунктах 1 та 8 цього 

рішення. 

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

питань земельних відносин та природокористування міської ради.          

 

 

Міський голова                                              А.П.Глущенко 
 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  440 -VIII 

 



  

 

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення  земельних ділянок 

для кладовищ  на території Татарбунарської 

міської ради за межами населених пунктів: 

м.Татарбунари, с.Глибоке за клопотаннями: 

комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ»,  

комунального підприємства «УМКВ», старости 

с.Глибоке  

 

Керуючись статтею 12, пунктом 3 статті 83, статтями 79-1, 122, 134, 186 

Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання та графічні 

матеріали: комунального підприємства «БЕСАРАБІЯ»,  комунального 

підприємства «УМКВ», старости с.Глибоке, Татарбунарська міська рада           

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим 

призначенням: для кладовищ, розташованих за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами 

населеного пункту м.Татарбунари), площею 10,3 га (згідно викопіювання з 

кадастрового плану) (з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою). 

2. Надати дозвіл комунальному підприємству «БЕСАРАБІЯ» на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з цільовим 

призначенням: для кладовищ, розташованих за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами 

населеного пункту с.Глибоке), площею 2,0 га (згідно викопіювання з 

кадастрового плану) (з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою). 



  

3. КП «БЕСАРАБІЯ» замовити проєкти землеустрою у суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом. 

4. Розроблені у встановленому порядку проєкти землеустрою подати на 

розгляд та затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

       5. Катанову І. В. організувати  публікацію в засобах массової інформації 

оголошення щодо проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із 

землеустрою щодо земельних ділянок зазначених у пунктах 1 та 2 цього 

рішення. 

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

питань земельних відносин та природокористування міської ради.          

 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№ 441  -VIII 

 

 



  

 



  

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про прийняття у комунальну власність 

Татарбунарської міської ради ділянки 

автомобільної дороги Татарбунари-Арциз (з км 

85+345 до км 83+355)  в межах міста Татарбунари 

 

Керуючись пунктом 30  статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 16 та 17 Закону України «Про 

автомобільні дороги», розпорядженням Татарбунарського міського голови  від 

27.04.2021 року  № 115-р,  враховуючи  висновки  протоколу № 1 від 19.05.2021 

року та матеріали інвентаризації комісії з проведення інвентаризації та 

прийняття  у комунальну власність Татарбунарської міської ради ділянки  

автомобільної  дороги Татарбунари -Арциз (з км 85+345 до км 83+355) в межах 

міста Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  

 

1.    Прийняти у комунальну власність  Татарбунарської міської  ради 

ділянку  автомобільної  дороги Татарбунари-Арциз (з км 85+345 до км 83+355) 

в межах міста Татарбунари. 

      2. Головному бухгалтеру взяти на баланс виконавчого комітету 

Татарбунарської міської  ради ділянку  автомобільної дороги Татарбунари-

Арциз (з км 85+345 до км 83+355) в межах міста Татарбунари. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

 Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№   442-VIII 



  

   



  

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Білгород – Дністровського району Одеської області 

       Одиннадцята сесія  VIІІ скликання 

Коди адміністративно-територіальних одиниць та території територіальної 

громади: 

 UA51040250010015619, UA51040250020029899,  UA51040250030076972, 

UA51040250040087589, UA51040250050015216, UA51040250060072436, 

UA51040250070068322, UA51040250080054509,  UA51040250090012372, 

UA51040250100070194, UA51040250000099866 

                                                           

Р І Ш Е Н Н Я 

Про встановлення  місцевих податків та 

зборів на території Татарбунарської 

міської ради на 2022 рік  

 

     Відповідно до статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.    Затвердити: 

1.1 Положення про порядок встановлення податку на нерухоме  майно, 

відмінне від земельної ділянки (додається); 

1.2   Положення про порядок встановлення плати за землю  

       (додається); 

1.3  Положення про порядок встановлення транспортного податку(додається); 

1.4 Положення про порядок встановлення єдиного податку (додається); 

1.5  Положення про порядок встановлення ставки туристичного збору   

       (додається); 

1.6  Положення про порядок встановлення ставки збору за паркування  

       (додається). 

2. Установити на території Татарбунарської міської ради на 2022 рік: 



  

2.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

(додається); 

2.2 пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

(додається); 

2.3 ставки земельного податку (додається); 

2.4 пільги зі сплати земельного податку (додається); 

2.5 ставки орендної плати за земельні ділянки (додається); 

2.6 ставки транспортного податку (додається); 

2.7 ставки єдиного податку (додається);  

2.8 ставки туристичного збору (додається); 

2.9 ставки збору за паркування (додається); 

  3.  Вважати такими, що втратили чинність з 01.01.2022 року рішення: 

Баштанівської сільської ради від 09.07.2020 року № 188 - VII, Білоліської 

сільської ради від 07.07.2020 року № 625 - VII, Борисівської сільської ради від 

10.07.2020 року № 829 - VII, Глибоківської сільської ради від 06.06.2020 року 

№ 255 - VII, Дмитрівської сільської ради від 14.07.2020 року № 493 - VII, 

Нерушайської сільської ради від 07.07.2020 року №  285 - VII, Нерушайської 

сільської ради від 07.07.2020 року №  283 - VII, Струмківської сільської ради № 

589 - VII від 25.06.2020 року, Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року 

№ 1188-VI, Татарбунарської міської ради від 19.06.2020 року № 1095-VII та 

інші рішення у частині встановлення місцевих податків та зборів 

вищезазначених адміністративно - територіальних одиниць. 

    4.  Це рішення набуває чинність з 1 січня 2022 року. 

   5. Відділу діловодства виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради взяти на контроль оприлюднення цього рішення з додатками на 

інформаційному стенді та у засобах масової інформації. 

 6. Рішення направити Головному управлінню Державної податкової 

служби в Одеській області для врахування при адмініструванні місцевих 

податків та зборів. 

 7.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету Татарбунарської міської ради. 

         

       Міський голова                                                                         А.П.Глущенко 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№   443-VIII 



  

                                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

№   443  -VIIІ 

                                                                                          

Положення 
про порядок встановлення податку на нерухоме  майно, відмінне від 

земельної ділянки 

1. Платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки (далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового 

кодексу України.  

2. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 

Податкового кодексу України. 

3. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

4. Ставки податку визначено у додатку 1.1 “Ставки податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки” до цього Положення. 

5. Пільги зі сплати податку: 

5.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4  

статті 266 Податкового кодексу України; 

5.2. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню 

податком, визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

5.3. Пільги зі сплати податку визначено у додатку 1.2 “Пільги зі сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” до цього 

Положення.  

6. Порядок обчислення податку визначено підпунктами 266.7.1–266.7.3 

пункту 266.7, пунктом 266.8 статті 266 Податкового кодексу України. 

7. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266  

Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 

статті 266 Податкового кодексу України. 

9. Строк та порядок подання звітності визначено підпунктом 266.7.5 

пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України. 

        Секретар міської ради                                                           О.В.Лєсніченко 



  

                                                                              «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

№   443  -VIIІ 

 

СТАВКИ
 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:                                                                                                                                              

              

 

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

 

                                                             

Класифікація будівель та 

споруд
2 

Ставки податку
3
 

(% розміру мінімальної заробітної плати)  

за 1 кв.м 



  

Код найменування Для юридичних осіб Для фізичних осіб  

1 зона
4 

2 зона
4 

3 зона
4 

1 

зона
4 

2 

зона
4 

3 зона
4 

11  

111  

1110 

Будівлі житлові 

Будинки одноквартирні 

Будинки одноквартирні 

1110.1 Будинки одноквартирні 

масової забудови  

0,300   0,050   

1110.2 Котеджі та будинки 

одноквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,300   0,050   

1110.3 Будинки садибного типу 0,300   0,050   

1110.4 Будинки дачні та садові  0,300   0,050   

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5 

1121.1 Будинки двоквартирні 

масової забудови 

0,300   0,050   

1121.2 Котеджі та будинки 

двоквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,300   0,050   

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5 

1122.1 Будинки 

багатоквартирні масової 

забудови 

0,300   0,050   

1122.2 Будинки 

багатоквартирні 

підвищеної 

комфортності, 

індивідуальні 

0,300   0,050   

1122.3 Будинки житлові 

готельного типу 

0,300   0,050   

113 Гуртожитки
5 

1130.1 Гуртожитки для 

робітників та 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 



  

службовців
5 

 

1130.2 Гуртожитки для 

студентів вищих  

навчальних закладів
5
           

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.3 Гуртожитки для учнів 

навчальних закладів
5
    

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для 

людей похилого віку та 

інвалідів
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та 

сирітські будинки
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, 

притулки для бездомних
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п. 266.2 ст.266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для 

колективного 

проживання інші
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2г п.266.2 ст.266 ПКУ) 

12  

121  

1211 

Будівлі нежитлові  

Готелі, ресторани та подібні будівлі  

Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,100   0,100   

1211.2 Мотелі 0,100   0,100   

1211.3 Кемпінги 0,100   0,100   

1211.4 Пансіонати 0,100   0,100   

1211.5 Ресторани та бари 0,300   0,300   

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та 

гірські притулки 

0,100   0,100   

1212.2 Дитячі та сімейні табори 

відпочинку 

0,100   0,100   

1212.3 Центри та будинки 

відпочинку 

0,100   0,100   



  

1212.9 Інші будівлі для 

тимчасового 

проживання, не 

класифіковані раніше 

0,100   0,100   

122  

1220 

Будівлі офісні  

Будівлі офісні
5 

1220.1 Будівлі органів 

державного та 

місцевого управління
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового 

обслуговування 

0,300   0,300   

1220.3 Будівлі органів 

правосуддя
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1220.4 Будівлі закордонних 

представництв
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1220.5 Адміністративно-

побутові будівлі 

промислових 

підприємств 

0,300   0,300   

1220.9 Будівлі для конторських 

та адміністративних 

цілей інші (нотаріат, 

тощо) 

0,300   0,300   

123  

1230 

Будівлі торговельні  

Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, 

універмаги, магазини 

0,300   0,300   

1230.2 Криті ринки, 

павільйони та зали для 

ярмарків 

0,300   0,300   

1230.3 Станції технічного 

обслуговування 

автомобілів 

0,300   0,300   

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні 

та т. ін. 

0,300   0,300   

1230.5 Бази та склади 

підприємств торгівлі й 

громадського 

0,300   0,300   



  

харчування 

1230.6 Будівлі підприємств 

побутового 

обслуговування 

0,300   0,300   

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,300   0,300   

124  

1241 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку  

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними 

будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші 

будівлі автомобільного 

транспорту 

0,300   0,300   

1241.2 Вокзали та інші будівлі 

залізничного 

транспорту 

0,300   0,300   

1241.7 Будівлі центрів радіо- 

та телевізійного 

мовлення, телефонних 

станцій, 

телекомунікаційних 

центрів та т. ін. 

0,300   0,300   

1241.8 Ангари для літаків, 

локомотивні, вагонні, 

трамвайні та 

тролейбусні депо 

0,300   0,300   

1241.9 Будівлі транспорту та 

засобів зв'язку інші 

0,300   0,300   

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,100   0,050   

1242.2 Гаражі підземні 0,100   0,100   

1242.3 Стоянки автомобільні 

криті 

0,100   0,100   

1242.4 Навіси для велосипедів 0,050   0,050   

125  

1251 

Будівлі промислові та склади  

Будівлі промислові
5 

1251.1 Будівлі підприємств 

машинобудування та 

металообробної 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 



  

промисловості
5 

1251.2 Будівлі підприємств 

чорної металургії
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.3 Будівлі підприємств 

хімічної та        

нафтохімічної 

промисловості
5
   

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.4 Будівлі підприємств 

легкої промисловості
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.5 Будівлі підприємств 

харчової промисловості
5
       

 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.6 Будівлі підприємств 

медичної та        

мікробіологічної 

промисловості
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.7 Будівлі підприємств 

лісової,           

деревообробної та 

целюлозно-паперової 

промисловості
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.8 Будівлі підприємств 

будівельної        

індустрії, будівельних 

матеріалів та виробів, 

скляної та фарфоро-

фаянсової 

промисловості
5
    

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1251.9 Будівлі інших 

промислових 

виробництв,включаючи 

поліграфічне
5
   

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1252 Резервуари, силоси та склади
2 

1252.1 Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу  

1,500   1,500   

1252.2 Резервуари та ємності 

інші 

0,300   0,300   



  

1252.3 Силоси для зерна 0,050   0,050   

1252.4 Силоси для цементу та 

інших сипучих 

матеріалів 

0,050   0,050   

1252.5 Склади спеціальні 

товарні 

0,300   0,300   

1252.6 Холодильники  0,300   0,300   

1252.7 Складські майданчики 0,300   0,300   

1252.8 Склади універсальні 0,300   0,300   

1252.9 Склади та сховища інші
5
  Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2є п.266.2 ст.266 ПКУ) 

126  

 

1261 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого призначення  

Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та 

концертні зали 

0,050   0,050   

1261.2 Зали засідань та 

багатоцільові зали для 

публічних виступів 

0,050   0,050   

1261.3 Цирки 0,300   0,300   

1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500   1,500   

1261.5 Музичні та танцювальні 

зали, дискотеки 

0,300   0,300   

1261.9 Будівлі для публічних 

виступів інші 

0,050   0,050   

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні 

галереї
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.2 Бібліотеки, 

книгосховища
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.3 Технічні центри 0,300   0,300   

1262.4 Планетарії
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.5 Будівлі архівів
5
  Звільнені від оподаткування  



  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1262.6 Будівлі зоологічних та 

ботанічних садів
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
5 

1263.1 Будівлі науково-
дослідних та проектно-
вишукувальних установ 

0,100   0,100   

1263.2 Будівлі вищих 
навчальних закладів 

0,100   0,100   

1263.3 Будівлі шкіл та інших 
середніх навчальних 
закладів

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-
технічних навчальних 
закладів

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.5 Будівлі дошкільних та 
позашкільних 
навчальних закладів

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних 
навчальних закладів для 
дітей з особливими 
потребами

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.7 Будівлі закладів з 

фахової перепідготовки  

0,100   0,100   

1263.8 Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій
2
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1263.9 Будівлі освітніх та 

науково-дослідних 

закладів інші
2
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2і п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
5 

1264.1 Лікарні багатопрофільні 

територіального 

обслуговування, 

навчальних закладів
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.2 Лікарні профільні, 

диспансери
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 



  

1264.3 Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 

пологові будинки
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.4 Поліклініки, пункти 

медичного 

обслуговування та 

консультації
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.5 Шпиталі виправних 

закладів, в’язниць та 

Збройних Сил
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.6 Санаторії, профілакторії 

та центри 

функціональної 

реабілітації
5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ї п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1264.9 Заклади лікувально-

профілактичні та 

оздоровчі інші
5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ї п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1265 Зали спортивні 

1265.1 Зали гімнастичні, 

баскетбольні, 

волейбольні, тенісні 

тощо 

0,100   0,100   

1265.2 Басейни криті для 

плавання 

0,100   0,100   

1265.3 Хокейні та льодові 

стадіони криті  

0,100   0,100   

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,100   0,100   

1265.5 Тири  0,100   0,100   

1265.9 Зали спортивні інші  0,100   0,100   

127  

1271 

Будівлі нежитлові інші  

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та 

рибного господарства
5 

1271.1 Будівлі для 
тваринництва

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.2 Будівлі для Звільнені від оподаткування  



  

птахівництва
5
  (пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.3 Будівлі для зберігання 
зерна

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.4 Будівлі силосні та 
сінажні

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та 
виноробства

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.6 Будівлі тепличного 
господарства

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.7 Будівлі рибного 
господарства

5 

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.8 Будівлі підприємств 
лісівництва та 
звірівництва

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарського 
призначення інші

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2ж п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5 

1272.1 Церкви, собори, 
костьоли, мечеті, 
синагоги тощо

2
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2и п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та 
ритуальні зали 

0,300   0,300   

1272.3 Цвинтарі та крематорії
2
  Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2и п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
5 

1273.1 Пам’ятки історії та 
архітектури

5 

0,050   0,050   

1273.2 Археологічні розкопки, 
руїни та історичні місця, 
що охороняються 
державою

5 

0,050   0,050   

1273.3 Меморіали, художньо-
декоративні будівлі, 
статуї

5
  

0,050   0,050   

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше 



  

1274. Казарми Збройних Сил
5
  Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1274. Будівлі поліцейських та 
пожежних служб

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1274. Будівлі виправних 
закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів

5
  

Звільнені від оподаткування  

(пп.266.2.2а п.266.2 ст.266 ПКУ) 

1274. Будівлі лазень та 
пралень  

0,100   0,100   

1274. Будівлі з облаштування 
населених пунктів 

0,100   0,100   

 
1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються окремими додатками. 
2
 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно 

до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого 

наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 

12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) 

десятковими знаками після коми.  
4
 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо 

якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування 

зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
        5 

Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
  

 

        Секретар міської ради                                                            О.В.Лєсніченко 

 
                                             

 

 

 

  



  

                                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                     №   443  -VIIІ 

Пільги  

зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 1
 

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Будівлі та споруди всіх категорій та класифікацій 

(коди:11 – 1274.5), які утримуються за рахунок 
100 



  

державного  бюджету, міського бюджету або бюджетів 

органів місцевого самоврядування, релігійних 

організацій України, статути (положення) яких 

зареєстровані у встановленому законом порядку та 

використовуються для забезпечення діяльності 

(служби), передбаченої такими статутами 

(положеннями), а також комунальних закладів і 

комунальних підприємств
1
 

  
1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 

12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.  

 

 

Секретар міської ради                                                              О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                                                               №443-VIIІ 

                                                                                                                                                                                              

 

Положення  

про порядок встановлення плати за землю 

 

1.    Платники плати за землю: 

1.1 платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового 

кодексу України; 

1.2   платників орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної 

власності (далі – орендна плата) визначено пунктом 288.2 статті 288 

Податкового кодексу України. 

2.    Об’єкти оподаткування:  

2.1 об’єкти оподаткування земельним податком визначено статтею 270 

Податкового кодексу України; 

2.2 об’єкти оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.3  

статті 288 Податкового кодексу України. 

3.    База оподаткування: 

3.1 базу оподаткування земельним податком визначено статтею 271 

Податкового кодексу України; 

3.2 базу оподаткування орендною платою визначено пунктом 288.4  

статті 288 Податкового кодексу України. 

4.    Ставки/розмір: 

4.1  ставки земельного податку визначено у додатку “Ставки земельного 

податку” до цього Положення; 

4.2  ставки орендної плати за земельні ділянки визначено у додатку “Ставки 

орендної плати за земельні ділянки” до цього Положення. 

5.     Пільги зі сплати земельного податку: 

5.1  перелік пільг для фізичних осіб визначено статтею 281 Податкового 

кодексу України; 

5.2    перелік пільг для юридичних  осіб визначено статтею 282 Податкового 

кодексу України; 



  

5.3    пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих у межах норм  пункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, визначено у  

додатку «Пільги зі сплати земельного податку» до цього Положення; 

5.4    перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним 

податком визначено статтею 283 Податкового кодексу України; 

5.5 порядок та особливості застосування пільг визначено  

пунктами 284.2 – 284.3 статті 284 Податкового кодексу України. 

 

     6.    Порядок обчислення: 

6.1 порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 

Податкового кодексу України; 

7.     Порядок обчислення орендної плати визначено пунктом 288.7 статті 288 

Податкового кодексу України; 

8. Податковий період для плати за землю визначено статтею 285 

Податкового кодексу України. 

9. Строк та порядок сплати плати за землю визначено статтею 287 

Податкового кодексу України. 

10. Строк та порядок подання звітності з плати за землю визначені 

пунктами 286.2 – 286.4 статті 286 Податкового кодексу України. 

 

 

      Секретар міської ради                                                              О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                            №   443  -VIIІ 

 

 

Ставки земельного податку
 

 

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

 

 

Ставки земельного податку:
 

 



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва

4
 

0,9500 1,0000   

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва

4
 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,9500 1,0000   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 

 

0,9500 1,0000   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 (багаторічні насадження в віці 

плодоношення)
 

0,9500 1,0000   

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

4
 

0,9500 1,0000   

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства

 4 

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

0,9500 1,0000   

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства

4
 

1,0000 1,0000 

 
  

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства

4  

(багаторічні насадження в віці плодоношення)
 

1,0000 1,0000 

 
  

01.05 Для індивідуального садівництва
4
 1,0000 1,0000   

01.06 Для колективного садівництва
4
 1,0000 1,0000   

01.07 Для городництва
4
 1,0000 1,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання 1,0000 1,0000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
худоби

4
 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,9500 1,0000   

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

1,0000 1,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

1,0000 1,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

1,0000 1,0000   

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

1,0000 1,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 
та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка)

4; 5
 

0,1000 0,0500   

02.02 Для колективного житлового 
будівництва

4
 

0,0500 0,0500   

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,0500 0,0500   

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
тимчасового проживання  

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

0,3000 0,3000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

0,3000 0,3000   

02.07 Для іншої житлової забудови   0,0500 0,0500   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 
02.09, 02.10 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

02.09 Для будівництва і 

обслуговування паркінгів та 

автостоянок на землях житлової 

та громадської забудови 

 

1,0000 1,0000   

02.10 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку з об’єктами торгово-
розважальної та ринкової 
інфраструктури 

1,0000 1,0000   

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування

4
 

0,0500 0,0500   

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти

4
 

0,0500 0,0500   

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
соціальної допомоги

4 
(державних і 

комунальних)  

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я 
(приватних) 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель релігійних організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських організацій

4
 

1,5000 1,5000   

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування

4
 

0,0500 0,05000   

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 
організацій та органів

4
 

1,5000 1,5000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

3,0000 3,0000   

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури 
та закладів громадського харчування  

3,0000 3,0000   

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

3,0000 3,0000   

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель 
громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 
пов’язаної з отриманням прибутку) 

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

1,0000 1,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

1,5000 1,5000   

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС

4
 

0,0500 0,0500   

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

1,5000 1,5000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17  
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

1,0000 1,0000   

03.17 Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування відвідувачів 
об’єктів рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

0,0500 0,0500   

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників

4
 

0,0500 0,0500   

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків

4
 

0,0500 0,0500   

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів

4
 

0,0500 0,0500   

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

0,0500 0,0500   

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

0,0500 0,0500   

04.07 Для збереження та використання 
парків - пам’яток садово-паркового 
мистецтва  

0,0500 0,0500   

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

0,0500 0,0500   

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

0,0500 0,0500   

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

0,0500 0,0500   

05 Землі іншого природоохоронного 
призначення (земельні ділянки, в 
межах яких є природні об'єкти, що 
мають особливу наукову цінність, та 
які надаються для збереження і 
використання цих об'єктів, проведення 
наукових досліджень, освітньої та 
виховної роботи)                       

0,0500          0,0500   

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів

4
 

0,0500 0,0500   

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих 
закладів

4
(приватних) 

1,0000 1,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

1,0000 1,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0000 1,0000   

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення

4
 

1,0000 1,0000   

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту

4
 

0,0500 0,0500   

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту

4 

(приватних) 

1,0000 1,0000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

0,0500 0,0500   

07.04 Для колективного дачного будівництва   0,0500 0,0500   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

0,0500 0,0500   

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

0,0500 0,0500   

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

0,0500 0,0500   

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

0,0500 0,0500   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,0500 0,0500   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

0,0200 0,0200   

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами (які передані у 
користування фізичним особам, іншим 
субєктам підприємницької діяльності  
або спільно з ними використовуються) 

0,0200 0,0200   

10.02 Для облаштування та догляду за 0,0200 0,0200   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
прибережними захисними смугами  

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами (у частині, що стосується 
каналів, які передані у користування 
фізичним особам, іншим субєктам 
підприємницької діяльності  або 
спільно з ними використовуються) 

0,3000 0,3000   

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

0,0200 0,0200   

10.06 Для сінокосіння  1,0000 1,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,3000 0,3000   

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей  

1,0000 1,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

0,0200 0,0200   

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

0,0200 0,0200   

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

1,0000 1,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

0,0200 0,0200   

11 Землі промисловості 



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами   

1,5000 1,5000   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

1,5000 1,5000   

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

1,5000 1,5000   

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

1,5000 1,5000   

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

1,5000 1,5000   

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

1,5000 1,5000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового транспорту   

1,5000 1,5000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства

4
 

1,5000 1,5000   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

1,5000 1,5000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

1,5000 1,5000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

1,5000 1,5000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

3,0000 3,0000   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об’єктів поштового 
зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України

4
 

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій   

3,0000 3,0000   

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової 
енергії  

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 
та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки

4
 

0,0500 

 

0,0500   

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до 

0,0500 0,0500   



  

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
3 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
законів, військових формувань

4
  

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 
15.09, 15.10  та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

0,0500 

 

0,0500   

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до 

сфери управління МВС 

 

0,0500 0,0500   

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 
Національної поліції України, її 
територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Національної поліції 

0,0500 0,0500   

16 Землі запасу  1,0000 

 

1,0000   

17 Землі резервного фонду  1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування
4
 1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування
4 

(у частині що використовуються 
садовими (городними) товариствами, 
кооперетивами та іншими 
об’єднаннями громадян власників та 
користувачів садових та городних 
ділянок) 

0,0500 0,0500   

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

 



  

1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються  окремими додатками. 

2
 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів 

цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 

2010 р. № 548. 

3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 

12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і 

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими 

знаками після коми.  
4
 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, 

звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування 

земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу 

України.  
5 
   Для адміністративно - територіальних одиниць (сіл) з кодами:  

UA51040250020029899,  UA51040250030076972, UA51040250040087589, 

UA51040250050015216, UA51040250060072436, UA51040250070068322, 

UA51040250080054509,  UA51040250090012372, UA51040250100070194  

встановити ставку земельного податку за кодом виду цільового 

призначення землі 02.01: для юридичних осіб «1,0000» та для фізичних 

осіб на рівні «0,0350». 

 

           
       Секретар міської ради                                                              О.В.Лєсніченко 

 
 
  



  

                                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

№443-VIIІ 

 

Пільги  

зі сплати земельного податку 
1 

Пільги зі сплати земельного податку встановлюються на 2022 рік та 

вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 



  

зобов’язання за рік) 

1.1. Від сплати земельного податку звільняються 

фізичні                 та юридичні особи відповідно до 

статей 281, 282 Податкового кодексу України. 

100 

1.2. Від сплати податку також звільняються відповідно до статті 

 283 Податкового кодексу України:  

1.2.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, 

національні природні парки, заказники (крім 

мисливських), парки державної та комунальної 

власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні 

сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки 

природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово - 

паркового мистецтва (коди: 04.01 – 04.11, 05, 08.01-

08.04); 

100 

1.2.2. органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи прокуратури, заклади, 

установи та організації, спеціалізовані санаторії 

України для реабілітації, лікування та оздоровлення 

хворих, військові формування, утворені відповідно до 

законів України, Збройні Сили України та Державна 

прикордонна служба України, Державна служба 

надзвичайних ситуацій, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного (місцевого) бюджету або 

державного (місцевого) фондів, (коди: 03.01 - 03.06, 

03.11, 03.14, 04.01 - 04.05, 12.04, 13.05, 15.01 - 15.07, 

15.09, 15.10); 

100 

1.2.3. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України незалежно від їх підпорядкованості, у тому 

числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України, які знаходяться на балансі підприємств, 

установ та організацій (коди: 06.01); 

100 

1.2.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, 

заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного 

або місцевого бюджету (коди: 06.01, 07.01-07.02); 

100 



  

1.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами із земельного податку, 

надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, 

податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх 

частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової 

території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними 

будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим 

бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам 

незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

 

__________ 
      1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 
30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, 
відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, 
за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

          Секретар міської ради                                                            О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                                                               №443-VIIІ 

 

 

Ставки орендної плати за земельні ділянки 

 

Розміри відсоткових ставок встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 

01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

 

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 



  

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва

4
 

8,0000 8,0000   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства

4 

 

8,0000 8,0000   

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства

4
 

8,0000 8,0000   

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства

4
 

8,0000 8,0000   

01.05 Для індивідуального садівництва 8,0000 8,0000   

01.06 Для колективного садівництва 8,0000 8,0000   

01.07 Для городництва 3,0000 3,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 3,0000 3,0000   

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  3,0000 3,0000   

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

8,0000 8,0000   

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

8,0000 8,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків сільськогосподарської 
продукції  

8,0000 8,0000   

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

3,0000 3,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

8,0000 8,0000   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 

3,0000 3,0000   

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

3,0000 3,0000   

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

3,0000 3,0000   

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

3,0000 3,0000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   3,0000 3,0000   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 
02.09, 02.10  та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

02.09 Для будівництва і обслуговування 

паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови 

 

3,0000 3,0000   

02.10 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 
з об’єктами торгово-розважальної та 
ринкової інфраструктури 

3,0000 3,0000   

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

3,0000 3,0000   

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

3,0000 3,0000   

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги

 
(державних і 

комунальних) 

3,0000 3,0000   

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
(приватних) 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель релігійних організацій 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських організацій 

3,0000 3,0000   

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

3,0000 3,0000   

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних 
організацій та органів 

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

8,0000 8,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі для оптової та 
роздрібної торгівлі паливо-
мастильними матеріалами (АЗС та 
АГЗС) 

8,2500 8,2500   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (спілок споживчих 
товариств) 

8,0000 8,0000   

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (аптек) 

8,0000 8,0000   

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури 
та закладів громадського харчування  

8,0000 8,0000   

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

4,0000 4,0000   

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури 
(адміністративних будинків, офісних 
приміщень та інших будівель 
громадської забудови, які 
використовуються для здійснення 
підприємницької та іншої діяльності, 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
пов’язаної з отриманням прибутку) 

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

3,0000 3,0000   

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

3,0000 3,0000   

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 
обслуговування   

4,0000 4,0000   

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС 

3,0000 3,0000   

03.15 Для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови   

4,0000 4,0000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

03.17 Для розміщення та експлуатації 
закладів з обслуговування відвідувачів 
об’єктів рекреаційного призначення 

4,0000 4,0000   

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

8,0000 

 

8,0000   

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

3,0000 3,0000   

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

3,0000 3,0000   

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

3,0000 3,0000   

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

3,0000 3,0000   

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

3,0000 3,0000   

04.07 Для збереження та використання 3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
парків – пам’яток садово-паркового 
мистецтва  

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

3,0000 3,0000   

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

3,0000 3,0000   

04.10 Для збереження та використання 
пам’яток природи  

3,0000 3,0000   

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

3,0000 3,0000   

5 Землі іншого природоохоронного 
призначення (земельні ділянки, в 
межах яких є природні об’єкти, що 
мають особливу наукову цінність, та 
які надаються для збереження і 
використання цих об’єктів, проведення 
наукових досліджень, освітньої та 
виховної роботи)                       

3,0000 3,0000   

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

3,0000 3,0000   

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

3,0000 3,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,0000 3,0000   

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

07.04 Для колективного дачного будівництва   3,0000 3,0000   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

3,0000 3,0000   

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

3,0000 3,0000   

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

3,0000 3,0000   

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

3,0000 3,0000   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

3,0000 3,0000   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

3,0000 3,0000   

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

3,0000 3,0000   

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

3,0000 3,0000   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

3,0000 3,0000   

10.06 Для сінокосіння  3,0000 3,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  3,0000 3,0000   

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і 
туристичних цілей  

3,0000 3,0000   

10.09 Для проведення науково-дослідних 
робіт  

3,0000 3,0000   

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

3,0000 3,0000   

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

3,0000 3,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами   

3,0000 3,0000   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  

4,0000 4,0000   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої 

10,0000 10,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
промисловості (виключно бійні та 
пункти забою) 

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд будівельних 
організацій та підприємств  

4,0000 4,0000   

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та 
гарячої води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

4,0000 4,0000   

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

3,0000 3,0000   

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

3,0000 3,0000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового транспорту   

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства 

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства (автостанції для 
перевезення пасажирів у міжміському 
сполученні) 

5,0000 5,0000   

12.05 Для розміщення та експлуатації 3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного транспорту  

3,0000 3,0000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та допоміжних 
операцій (автостанції для перевезення 
пасажирів у міжміському сполученні, 
станції технічного обслуговуввання, 
мийки, щиномонтаж) 

5,0000 5,0000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого наземного 
транспорту  

3,0000 3,0000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу 

4,0000 4,0000   

12.11 Для розміщення та експлуатації 
об'єктів дорожнього сервісу (виключно 
автозаправні та газозаправні станції) 

8,2500 8,2500   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд телекомунікацій (для 
станцій мобільного та/або 

12,0000 12,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
супутникового зв’язку) 

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об’єктів поштового 
зв’язку  

4,0000 4,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку (для станцій 
мобільного та/або супутникового 
зв’язку) 

12,0000 12,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 
та для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 

3,0000 3,0000   

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій  (з дня укладання 
договору оренди землі до дати початку 
електрогенерації за «зеленим 
тарифом») 

3,0000 3,0000   

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій (з дати початку 
електрогенерації за «зеленим 
тарифом», що підтверджується 
відповідними документами та 
ліцензіями) 

6,0000 6,0000   

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 

3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії  

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил 

3,0000 3,0000   

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії 

3,0000 3,0000   

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби 

3,0000 3,0000   

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ 

3,0000 3,0000   

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

3,0000 3,0000   

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

3,0000 3,0000   

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до 
законів, військових формувань 

3,0000 3,0000   

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 
15.09, 15.10  для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

15.09 Для розміщення структурних 

підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, 

установ і підприємств, що належать до 

сфери управління МВС 

 

3,0000 3,0000   

15.10 Для розміщення та постійної діяльності 3,0000 3,0000   



  

Вид цільового призначення земель
1
 

Ставки оренди землі
 
 

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

Код
1
 Найменування

1
 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
Національної поліції України, її 
територіальних органів, підприємств, 
установ та організацій, що належать до 
сфери управління Національної поліції 

16 Землі запасу  8,0000 

 

8,0000   

17 Землі резервного фонду  8,0000 

 

8,0000   

18 Землі загального користування 8,0000 

 

8,0000   

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

8,0000 8,0000   

 

 

         Секретар міської ради                                                        О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                                                              №443-VIIІ 

 

                                Положення  

про порядок встановлення транспортного податку 

1.   Платники транспортного податку: 

1.1  платників транспортного податку визначено пунктом 267.1. статті 267 

Податкового кодексу України. 

2.   Об’єкт оподаткування:  

2.1 об’єктом оподаткування транспортним податком визначено пунктом 

267.2 статті 267 Податкового кодексу України, а саме легкові автомобілі, з року 

випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова 

вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен 

містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм 

циліндрів двигуна, тип пального.  

3.   База оподаткування: 

3.1 базу оподаткування транспортним податком визначено пунктом 267.3 

статті 267  Податкового кодексу України. 

4.   Ставки/розмір: 

4.1 ставка транспортного податку визначена пунктом 267.4 статті 267 

Податкового кодексу, а саме ставка податку встановлюється з розрахунку на 

календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 

267.  

5.   Порядок обчислення: 

5.1 порядок обчислення транспортного податку визначено пунктом 267.6 

статтею 267  Податкового кодексу України; 

6.   Податковий період для плати транспортного податку визначено 

пунктом 267.5 статті 267  Податкового кодексу України. 

7. Порядок сплати транспортного податку визначено пунктом 267.7 

статтею 267 Податкового кодексу. 

8.  Строк  сплати транспортного податку визначено пунктом 267.8 статті 

267  Податкового кодексу України.        

Секретар міської ради                                                              О.В.Лєсніченко 



  

                                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

№443-VIIІ 

 

                                     Ставка транспортного податку  

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

Ставка транспортного податку визначена пунктом 267.4 статті 267 

Податкового кодексу, а саме ставка податку встановлюється з розрахунку на 

календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є 

об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2  статті 

267.  

 

Секретар міської ради                                                              О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

№443-VIIІ 

 

 

Положення  

про порядок встановлення єдиного податку 
 

1. Загальні положення 

Положення про єдиний податок (далі – Положення) розроблене у 

відповідності до розділу ХІV Податкового кодексу України, яким встановлені 

правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності, а також справляння єдиного податку. 

Поняття, що застосовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, 

визначеному Податковим кодексом України. 

Дане Положення застосовується  до суб'єктів господарювання (фізичних 

осіб-підприємців), які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та 

звітності і відповідають вимогам та критеріям, що встановлені нормами 

Податкового кодексу України до платників єдиного податку першої та другої 

груп платників, для яких фіксовані ставки єдиного податку встановлюються 

Татарбунарською міською радою. 

Суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці), які 

обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і відповідають 

вимогам та критеріям, що встановлені нормами Податкового кодексу України 

до платників єдиного податку третьої та четвертої груп платників сплачують 

єдиний податок відповідно до порядку та у розмірах, встановлених Податковим 

кодексом України.  

2. Платники податку. 

2.1. Платниками податку є фізичні особи-підприємці, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності першої, другої, третьої і 

четвертої груп платників єдиного податку, визначених Податковим кодексом 

України (далі – Податковий кодекс), а саме: 

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з 

надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом 

календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;  



  

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську 

 діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного 

податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у 

сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 

відповідають сукупності таких критеріїв: 

-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які 

перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; 

-обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.  

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які 

надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання 

нерухомого майна, а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, 

продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та 

напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать 

виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають 

вимогам, встановленим для такої групи. 

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових 

відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-

якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг 

доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року; 

4) четверта група - сільськогосподарські товаровиробники: 

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків; 

б) фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах 

фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону 

України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності таких 

вимог: 

здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської 

продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої 

продукції та її продаж; 

провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової 

адреси; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15


  

не використовують працю найманих осіб; 

членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її 

сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України; 

площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у 

власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не 

менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів. 

 

2.2. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових 

відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою та розрахунку 

середньооблікової кількості працівників застосовуються норми підпункту 

291.4.1. пункту 291.4. статті 291 Податкового кодексу. 

2.3. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – другої груп 

суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи-підприємці) визначені 

пунктом 291.5. статті 291 Податкового кодексу. 

2.4. Платники єдиного податку першої – другої груп повинні здійснювати 

розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно 

в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій). 

2.5. Для цілей цього Положення під побутовими послугами населенню, 

які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, 

розуміються види послуг, вказані у пункті 291.7. статті 291 Податкового кодексу. 

3. Порядок визначення доходів та їх склад 

Для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту 

господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати 

на спрощеній системі оподаткування визначення доходу такого суб'єкту 

господарювання здійснюється у відповідності до статті 292 Податкового 

кодексу.  

4. Ставки єдиного податку 

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп 

встановлюються згідно вимог пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу та 

визначені у додатку 4.1 цього Положення.  

4.2. Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку 

для третьої-четвертої груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами 

293.3, 293.5, 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.  

4.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп 

кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір 

ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності. 

4.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп 

господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або 

міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, 

встановлений статтею 293 Податкового кодексу України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n27
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T140071.html#_blank


  

4.5. Ставки єдиного податку для першої – другої груп застосовуються у 

розмірах та з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 293.4 та 

пунктом 293.8 статті 293 Податкового кодексу.  

5. Податковий (звітний) період  

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку є  

податковий (звітний) період встановлений статтею 294 Податкового кодексу. 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

6.1. Нарахування та сплата єдиного податку провадяться у порядку та у 

строки встановлені статтею 295 Податкового кодексу. 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного 

податку 

7.1. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

здійснюються у відповідності до статті 296 Податкового кодексу. 

8. Особливості нарахування сплати та подання звітності 

8.1. Нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 

платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі 

статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. 

Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які 

не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, 

встановлених Податковим  кодексом України. 

 

 

    Секретар міської ради                                                            О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                             №   443  -VIIІ 

 

Ставки єдиного податку 

 Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, що діють на території 

Татарбунарської міської ради: 

 

Для першої групи платників єдиного податку в розмірах: 

 

- 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму на всі види діяльності, які 

дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма 



  

обмеженнями та особливостями, викладеними в главі 1. розділу ХІV 

Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями; 

 

     Для другої групи платників єдиного податку в розмірі: 

 

-  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати на всі види діяльності, 

які дозволені для даної групи платників єдиного податку з усіма 

обмеженнями та особливостями, викладеними в главі І розділу ХІV 

Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями. 

 

    Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) 

року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) 

року. 

 

       Секретар міської ради                                                             О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                              №   443  -VIIІ 

Положення   

про порядок встановлення ставки туристичного збору 

   

1.    Визначення понять  

1.1. Туристичний збір це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до 

місцевого бюджету. 

2.    Платники збору 

 2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без  

громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної 

одиниці, на якій діє рішення Татарбунарської міської ради про встановлення 

туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 цього Положення. 

   2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які визначені пунктом 

268.2.2 статті 268 Податкового кодексу України. 

 

3.     База справляння збору 

3.1 Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 пункту 4 

цього Положення. 

4.    Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

4.1  Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у  

місцях проживання (ночівлі), які визначені пунктом 268.5.1 статті 268 

Податкового кодексу України.  

4.2 Справляння збору може здійснюватися податковими агентами 

визначеними пунктом 268.5.2 статті 268 Податкового кодексу України.  

 Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Татарбунарської міської ради. 

 

5. Особливості справляння збору 

5.1. визначено пунктом 268.6 статті 268 Податкового кодексу. 

          6.     Порядок сплати збору 



  

          6.1 Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал. 

      6.2    Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не 

за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати 

такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної 

податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 

6.3 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному 

кварталу. 

7.     Строк та порядок подання звітності  

7.1  Податкові агенти подають до контролюючого органу декларацію 

(розрахунок) за податковий (звітний) квартал у строк, визначений пунктом 

49.18.2 Податкового кодексу України, за формою, встановленою центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики.  

8.    Відповідальність і контроль за своєчасністю і повнотою сплати 

збору 

          8.1    Податкові агенти, визначені  цім Положення, несуть відповідальність 

за правильність визначення суми збору, що підлягає сплаті до бюджету, повноту 

і своєчасність перерахування збору до бюджету та своєчасність подання 

податкових декларацій з платежу в порядку, визначеному Податковим кодексом 

України. 

        8.2   Контроль за своєчасність подання податкових декларацій зі збору, 

правильністю його обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до місцевого 

бюджету здійснюється ГУ ДПС в Одеській області.  

 

 Секретар міської ради                                                       О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

№443-VIIІ 

 

Ставки туристичного збору  

 

 Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01 січня 2022 

року. 

 Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

 

Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу тимчасового 

розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 4.1 

пункту 4 цього Положення, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму 

та 2,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи 

за одну добу тимчасового розміщення. 



  

 

     Визначити податкового агента щодо справляння туристичного збору на     

території м.Татарбунари: 

 адміністрацію готелю ФОП Абрамова Н.П., розташованого за адресою: 

м.Татарбунари, вул. Центральна, 34; 

 адміністрацію  готелю ФОП Димитрова О.Т., розташованого за адресою: 

м.Татарбунари, вул. Степова, 27; 

 адміністрацію готелю ФОП Гордієнко Н.М., розташованого за адресою: 

с. Білолісся, автодорога Одеса-Рені 128 км. 

 

 

 

 

  Секретар міської ради                                                        О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

№443-VIIІ 

                                                             

                                                            Положення 

           про порядок встановлення ставки збору за паркування 

 

1.Платники збору 

 1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, 

представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням 

Татарбунарської міської ради організовують та провадять діяльність із 

забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного 
паркування та спеціально відведених автостоянках. 

1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в 

якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне 

облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, 

затверджується рішенням Татарбунарської міської ради про встановлення 

збору. 

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та 

провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, 

надається Татарбунарською міською радою контролюючому органу в порядку, 
встановленому розділом I Податкового кодексу України. 

2.     Об’єкт і база оподаткування збором 

2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням 

Татарбунарської міської ради спеціально відведена для забезпечення 

паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального 

користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, 

паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів 

місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для 

безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 

30 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 
Україні". 

2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для 

паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, 
споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету. 

3.     Ставки збору 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n130
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12


  

3.1.  Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності 

із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі 

земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у 

розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 
1 січня податкового (звітного) року. 

3.2. При визначенні ставки збору Татарбунврська міська рада враховуює 

місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних 

засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування 

транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, 
режим роботи та їх заповнюваність. 

4.    Особливості встановлення збору 

4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються 

відповідною Татарбунарською міською радою. 

5.    Порядок обчислення та строки сплати збору 

5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного 
(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування. 

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що 

провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на 

земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний 

зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за 
місцезнаходженням земельної ділянки. 

5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

Секретар міської ради                                                           О.В.Лєсніченко 

  



  

                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішення 

Татарбунарської міської ради 

від «8 » липня 2021 р.  

                                       №   443  -VIIІ 

 

Ставки  

збору за паркування 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з КАТО та 

ТТГ 

Найменування 

адміністративно-

територіальної 

одиниці або 

території 

територіальної 

громади 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250010015619 Татарбунари    

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250020029899 
Баштанівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    UA51040250040087589 
Білолісся 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250030076972 Борисівка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250050015216 Глибоке 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250060072436 Дельжилер 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250070068322 Нерушай 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250080054509 Нова Олексіївка 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250090012372 Спаське 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250100070194 Струмок 

UA51000000000030770              UA51040000000032911    
UA51040250000099866 Татарбунарська 

Ставка збору за паркування для фізичних та юридичних осіб 

встановлюється на рівні 0,025 відсотка мінімальної заробітної плати, 

установленої законом на 1 січня 2022 року. 

 

Секретар міської ради       О.В.Лєсніченко 

  



  

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

до рішення Татарбунарської міської ради  

«Про встановлення місцевих податків та зборів на території 
Татарбунарської міської ради на 2022 рік» 

 

І. Визначення проблеми 
 

 Необхідність розроблення рішення Татарбунарької міської ради «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на території Татарбунарської міської 

ради на 2022 рік» (далі – проект акта) виникла на підставі ст. 12 Податкового 

кодексу України (далі – Кодекс). 

 Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Кодексу, якщо Татарбунарська 

міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих 

податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу 

України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм 

Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю 

справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує 

бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. 

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до  бюджету   

Татарбунарької територіальної громади та, відповідно до діючого 

законодавства, є джерелом формування загального фонду місцевого бюджету, 

забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення 

нагальних потреб територіальної громади Татарбунарської міської ради. Кошти 

від їх надходження спрямовуються на виконання програм соціально-

економічного розвитку, благоустрій території міста. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання 

Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, 

забезпечення дохідної частини бюджету Татарбунарької територіальної 

громади, виконання програми соціально-економічного розвитку, 

Татарбунарська міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих 

податків та зборів на території Татарбунарської міської ради 2022 рік». 

        У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів 

на 2022 рік, податки і збори будуть справлятимуться на території 

Татарбунарської міської ради за мінімальними ставкам, а плата за землю - із 

застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному 

періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить 

втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані 

соціальні програми територіальної громади Татарбунарької міської ради,  такі 

як ремонт доріг, водопровідно-каналізаційні мережі, благоустрій міста та сіл,  а 

також інші заходи. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150909.html#_blank


  

Аналіз втрат до місцевого бюджету 

п/н 
Назва 

показника 

У разі прийняття 

рішення про місцеві 

податки і збори  

на 2022 рік 

У разі не прийняття 

рішення про місцеві 

податки і збори  

на 2022 рік Відхилення, 

тис. грн. 

(втрати до 

бюджету) 

Ставка,% 

Очікуван

ий обсяг 

надходже

нь, 

тис. грн. 

Ставка,% 

Очікуваний 

обсяг 

надходжень, 

тис. грн. 

1. Податок на 

нерухоме 

майно, відмінне 

від земельної 

ділянки 

від 0,05% 

до 1,5% 
207,6 0 0 207,6 

2. Земельний 

податок 

від 0,035% 

до 3% 
6889,3 

від 0,035% 

до 3% 
6889,3 0 

3. Орендна плата 

за земельні 

ділянки 

від 3% до 

12% 
12651,8 

від 3% до 

12% 
12651,8 0 

4. Єдиний 

податок 

І гр.- 10% 

ІІ гр. - 20% 
6896,3 0 0 6896,3 

5. Туристичний 

збір  

від 0,25% 

до 2,5% 
23,0 0 0 23,0 

6. Збір за 

паркування 
0,025%  68,0 0 0 68,0 

 РАЗОМ  х х х х 7194,9 

 

    Якщо  рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Татарбунарської міської ради на 2022 рік» буде прийнято, то очікується, що  в 

бюджет Татарбунарької територіальної громади надійдуть кошти в сумі 26736,0 

тис. грн.  

   Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків та зборів полягає в 

необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів 

від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем 

територіальної громади та покращення інфраструктури міста.  

     Враховуючи, вищевикладене, Татарбунарською міською радою 

розробляється рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 

території Татарбунарської міської ради на 2022 рік» та публікується в засобах 

масової інформації (веб-сайті Татарбунарької міської ради) . 

  Основні групи, на які проблема справляє вплив: 

Групи  Так Ні 

Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання +  



  

у тому числі суб'єкти малого 
підприємництва* 

+  

 

    Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових 

механізмів чи діючих регуляторних актів у зв’язку з відсутністю останніх та 

необхідністю у відповідності до ст. 12 Кодексу встановити місцеві податки та 

збори на 2022 рік. 

 

ІІ. Цілі державного регулювання 
 

Метою проекту акта є:  

 виконання норм Податкового кодексу України; 

 встановлення місцевих податків та зборів, які справлятимуться до місцевого 

бюджету Татарбунарької міської ради у 2022 році. 
 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 

       1. Визначення альтернативних способів  
       Обраний спосіб є найбільш ефективним. 

   Розробка рішення відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми у 

цілому та принципам державної регуляторної політики.  

  Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених 

цілей, починаючи з дня набрання ним чинності. 

 

Вид альтернатив Опис альтернативи 

Альтернатива 1:  
 

Не виносити на розгляд сесії 

Татарбунарської міської ради 

та не приймати рішення 

Татарбунарської міської ради 

«Про встановлення місцевих 

податків та зборів на 

території Татарбунарської 

міської ради на 2022 рік» 

У такому випадку відповідно до пункту 

12.3.5 статті 12 Податкового кодексу 

України, місцеві податки і збори 

сплачуються платниками у порядку, 

встановленому Кодексом за мінімальними 

ставками, що не сприятиме наповненню 

бюджету Татарбунарської міської ради в 

можливих обсягах. 

Очікуванні втрати бюджету територіальної 

громади в результаті неприйняття рішення «Про 

встановлення місцевих податків та зборів на 

території Татарбунарської міської ради на 

2022 рік» складатимуть: 7194,9 тис. грн., що не 

дозволить здійснювати видатки соціального-

економічного та інженерного значення (дороги, 

водопровідно-каналізаційні мережі, благоустрій). 

Альтернатива 2:  
 

Прийняти рішення «Про 

Прийняття даного рішення забезпечить 

досягнення встановлених цілей, чітких та 

прозорих механізмів справляння та сплати 



  

встановлення місцевих 

податків та зборів на 

території Татарбунарської 

міської ради на 2022 рік» у 

запропонованому вигляді  

місцевих податків та зборів на території 

Татарбунарської міської ради та відповідне 

наповнення бюджету територіальної 

громади. 

Забезпечить фінансову основу 

самостійності органу місцевого 

самоврядування. До бюджету 

територіальної громади орієнтовно надійде 

26736,0 тис. грн., що дозволить 

профінансувати ремонт доріг, 

водопровідно-каналізаційні мережі, 

благоустрій та інші соціальні програми. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення. 

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  
 

Відсутні Втрати бюджету 

територіальної громади у 

сумі 7194,9 тис. грн., за 

рахунок сплати податків 

за мінімальними ставками   

Альтернатива 2:  1. Забезпечить дотримання 

вимог Податкового 

кодексу України, 

реалізацію наданих ОМС  

повноважень. 

2. Забезпечить відповідні 

надходження до місцевого 

бюджету від сплати 

місцевих податків і зборів 

(прогнозована сума 

26736,0 тис. грн.). 

3. Створить сприятливі 

фінансові можливості 

місцевої влади для 

задоволення соціально-

економічних та інших 

потреб територіальної 

громади. 

4. Вдосконалить 

відносини між місцевою 

Відсутні 



  

владою та суб'єктами 

підприємницької 

діяльності . 

Альтернатива 3:  Додаткові  надходження 

коштів до бюджету 

Татарбунарької територі-

альної громади та 

спрямування їх на 

соціально-економічний 

розвиток громади 

Існування ризику 

переходу діяльності 

суб’єктів господарювання 

в «тінь» та несплата 

податків. Погіршення 

іміджу місцевої влади. 

 

3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 
 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  

 

Сплата податків та зборів  

за мінімальними ставками, 

передбаченими 

Податковим кодексом 

України 

Витрати пов’язані лише з 

платою за землю,  в сумі:  

19541,08 тис. грн. 

Альтернатива 2:  

 

Вирішення соціально-

економічних проблем 

громади за рахунок 

наповнення дохідної 

частини бюджету 

територіальної громади 

Сплата податків за 

встановленими ставками в 

сумі: 26736,0 тис. грн. 

(прогнозна сума).  

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання 

цього регуляторного акта, визначити кількісно наразі неможливо. 
 

Вид альтернатив Вигоди Витрати 

Альтернатива 1:  
забезпечення 

регулювання 

Відкритість та прозорість 

дій Татарбунарької міської 

ради 

Відсутні 

Альтернатива 2:  
відсутність 

регулювання 

Можливість сплачувати 

мінімальні податки та 

збори  

Сплата податків та зборів 

за встановленими 

ставками 

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього бізнесу наразі 

неможливо розрахувати. 

 



  

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 

 

Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей під 

час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності 

(за чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо 

присвоєння відповідного 

бала 

Альтернатива 1:  

відсутність регулювання 

2 Часткове вирішення 

існуючої проблеми, 

надходжень бюджету не 

вистачить для реалізації 

усіх запланованих програм 

Альтернатива 2:  

забезпечення 

регулювання 

4 Цілі прийняття 

регуляторного акта будуть 

досягнуті повною мірою; 

прийняття рішення 

відповідає вимогам чинного 

законодавства, приводить 

ставки по місцевим 

податкам і зборам у 

відповідність до вимог 

Податкового кодексу 

України, встановлені 

доцільні та обґрунтовані 

розміри ставок місцевих 

податків і зборів з 

урахуванням рівня 

платоспроможності 

суб’єктів господарювання 

 

 
Рейтинг 

результативності  
Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 

2:  

забезпечення 

регулювання 

Наповнення 

міського бюджету 

та спрямування 

фінансового ресурса 

на соціально-

економічний 

Сплата податків за 

запропонованими 

ставками  

Наповнення 

бюджету 

територіальної 

громади, 

збереження 

кількості суб’єктів 



  

розвиток громади. 

Сплата податків та 

зборів за 

обгрутованими 

ставками. 

господарювання та 

робочих місць 

Альтернатива 

1:  
відсутність 

регулювання 

Сплата податків за 

мінімальними 

ставками, 

передбаченими 

Податковим 

кодексом України  

Зменшення 

надходжень до 

міського бюджету. 

Сумарні витрати, 

19541,1 тис. грн. 

Зменшення 

надходжень до 

бюджету 

територіальної 

громади, 

підвищення 

соціальної напруги 

за причини 

погіршення якості 

життя членів 

громади 

 

 

Рейтинг 

 

Аргументи щодо переваги 

обраної 

альтернативи/причини 

відмови від альтернативи 

Оцінка ризику зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного акта  

Альтернатива 

2 

Альтернатива є  доцільною. 

Прийняття рішення 

забезпечить наповнення  

бюджету Татарбунарської 

територіальної громади. 

Податкове навантаження для 

платників  місцевих податків 

та зборів не буде надмірним. 

Досягнення балансу інтересів  

органу місцевого 

самоврядування та платників  

місцевих податків і зборів. 

Зміни до чинного 

законодавства: 

 Податкового кодексу 

України; 

 Бюджетного кодексу 

України; 

 Земельного кодексу 

України; 

та інші закони (зміна 

мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму, 

тощо). 

Виникнення податкового 

боргу про причині не сплати 

місцевих податків та зборів. 

Альтернатива 

1 

У разі неприйняття 

регуляторного акта, податки 

та збори справлятимуться по 

мінімальним ставкам, що 

Зміни до чинного 

законодавства: 

 Податкового кодексу 

України; 



  

спричинить втрати доходної 

частини бюджету і відповідно 

не виконання бюджетних 

програм.  Вказана 

альтернатива є неприйнятною. 

 Бюджетного кодексу 

України; 

 Земельного кодексу 

України; 

та інші закони (зміна 

мінімальної заробітної плати, 

прожиткового мінімуму, 

тощо). 

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- 

обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників 

податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого 

самоврядування – Татарбунарької міської ради.  

 

V.  Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми 
 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна 

розв’язати проблему: 

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на 

території Татарбунарької міської ради, аналітичних показників, інформації 

спеціалістів Татарбунарької міської ради станом на 01.01.2021 року, основним 

механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення 

запропонованих місцевих податків та зборів на  2022 рік. 

Заходи, які маєть здійснити орган місцевого самоврядування для 

впровадження цього регуляторного акта:   

   Розробка проекту рішення Татарбунарької міської ради «Про встановлення 

місцевих податків та зборів на території Татарбунарської міської ради на 2022 

рік» та аналізу регуляторного впливу до нього.  

    Проведення консультацій з суб'єктами господарювання. 

  Оприлюднення рішення разом з аналізом регуляторного впливу та отримання 

пропозицій і зауважень. 

    Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо 

відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

    Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної 

служби України. 

    Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Татарбунарької міської 

ради. 

    Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. 

    Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. 



  

   За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигоди СПД, 

прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить 

забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу 

місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для 

вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього аналізу регуляторного 

впливу. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні 

проваджувати або виконувати ці вимоги 

 

    Витрати на впровадження та виконання вимог регуляторного акта не 

передбачені. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів 

малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені 

нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування 

наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та 

зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні 

процедури. 

 

VІІ.  Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 
 

   Строк дії регуляторного акту визначений ст. 12 Кодексу. Термін дії акта – один 

рік.  

 У випадку, якщо міська рада у термін до 01 липня не прийняла рішення про 

встановлення відповідних місцевих податків та зборів на наступний рік, такі 

податки справляються, виходячи з норм Кодексу, із застосуванням їх 

мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за 

землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю 

(підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX 

Прикінцеві положення ПКУ). 

 Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, 

органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок 

місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. 

Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті. 

 

VІІІ. Визначення показників результативності регуляторного акта 
 

Основними показниками результативності регуляторного акта є: 

 кількість суб’єктів господарювання не обмежено. Дія проекту регуляторного 

акта поширюватиметься на платників місцевих податків та зборів; 

 рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних 



  

положень акта – високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на 

офіційному веб-сайті Татарбунарької міської ради. 

 

ІХ.  Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 
 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного 

акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом статистичного 

аналізу показників з місцевих податків та зборів. 

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання 

чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння 

показників базового та повторного відстеження.  

 

Міський голова                                                                           А.П.Глущенко 

  



  

                                                             
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про організаційні заходи щодо 

підготовки документів (лотів) до 

продажу на земельних торгах права 

оренди на земельні ділянки 

комунальної власності 

сільськогосподарського призначення 

 

  Відповідно до ст. ст. 24, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись ст. ст. 12, 122, 134-136 Земельного кодексу України, п. 

13 ч. 1, розділу 1 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, з 

метою впорядкування земельних відносин та наповнення місцевого бюджету 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 38847060) Виконавцем земельних торгів (надання 

послуг з підготовки лотів та проведення земельних торгів у формі 

аукціону з продажу права оренди) на земельні ділянки, згідно з додатком  

№ 1 до цього рішення; 

2. Затвердити текст Договору на підготовку лотів та проведення земельних 

торгів, що є додатком № 2 до цього рішення та уповноважити міського 

голову підписати цей договір, а також інші документи, необхідні для 

проведення земельних торгів; 

3. Виставити земельні ділянки, згідно з додатком № 3, на земельні торги для 

передачі їх у користування на умовах оренди. 



  

4. Встановити строк оренди земельних ділянок, переданих у користування 

за результатами земельних торгів 7 (сім) років. 

5. Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування 

земельними ділянками, які виставляються на земельні торги на рівні 8 

(вісім) % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

6. Встановити крок торгів на рівні до 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) % від 

стартового розміру річної орендної плати за користування земельними 

ділянками згідно з додатком № 4. 

7. Уповноважити міського голову підписати протоколи земельних торгів та 

договорів оренди земельних ділянок. 

8. Встановити умови користування земельними ділянками, що визначені 

проєктом договору оренди землі згідно з додатком № 5. 

9. Земельні торги провести не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після 

оприлюднення оголошення про їх проведення. 

10. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради забезпечити надання 

ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» вихідних даних для належного виконання 

Договору на підготовку лотів та проведення земельних торгів; 

11. 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 

 

 

       

« 8  » липня  2021 р. 

№   444-VIII 

  



  

                                                                    Додаток № 1 

                                                                   до рішення Татарбунарської міської ради 

                                                                 від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                 №   444-VIII 

Перелік земельних ділянок право оренди на які пропонується виставити 

на земельні торги окремими лотами 
Номер 

з/п 
Місце розташування (адреса) 

земельної ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки (га) 

1 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125081900:01:002:0907 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

18,2563 

2 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125083400:01:001:1509 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

13,2825 

3 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125083400:01:001:1510 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

18,2367 

4 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125083400:01:001:1511 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

17,1667 

5 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125084700:01:001:1893 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

5,4129 

6 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125084700:01:001:1906 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

5,6850 

7 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125084700:01:001:1918 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

8,1683 

8 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125081900:01:002:0906 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

24,7608 



  

9 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125083400:01:001:1512 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

52,7298 

10 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125084700:01:001:1896 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

3,7297 

11 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125084700:01:001:1887 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

2,2562 

12 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125084700:01:001:1913 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

4,2609 

13 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125083400:01:001:1513 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

19,1560 

14 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125081900:01:002:0903 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

3,1309 

15 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125081900:01:002:0904 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

7,9119 

16 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125081900:01:002:0909 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

3,7962 

17 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Татарбунарська міська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125010100:02:005:1770 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

2,9547 

 

Міський голова                           А.П. Глущенко       

                                        

 

                  



  

      Додаток № 2                                                                    

до рішення Татарбунарської міської ради                                                                  

від « 8  » липня  2021 р. 

 №   444-VIII 
 

ДОГОВІР № ____ 

на підготовку лотів та проведення земельних торгів 

 

«___»___________2021 року                                    с. _____________ 

 

Татарбунарська міська рада Білгород-Дністровського району 

Одеської області, в особі сільського голови Глущенко А.П., що діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Організатор), з 

однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМАГРОСЕРВІС" (надалі іменується 

«Виконавець») в особі директора  Назаряна Артема Агековича, що діє на 

підставі Статуту, з іншої сторони в подальшому «Виконавець», з другого боку, 

а разом - «Сторони», уклали цей Договір на підготовку лотів та проведення 

земельних торгів (далі – Договір) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Згідно з умовами цього Договору Виконавець за дорученням 

Організатора бере на себе зобов’язання підготувати лоти до проведення 

земельних торгів та провести земельні торги з продажу прав оренди на земельні 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності згідно 

Додатку № 1 до цього договору  (далі – предмет Договору). 

1.2. Технічні, строкові та інші вимоги до предмету Договору, викладені 

у Технічних умовах, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 2), 

у завданнях на розроблення відповідної документації із землеустрою. 

1.3. Проведення наукових та науково-технічних робіт з агрохімічного 

обстеження ґрунтів, лабораторних аналізів та виготовлення агрохімічних 

паспортів земельних ділянок здійснюється компетентними органами, 

установами, організаціями на підставі договору з Виконавцем. 

1.4. Виконавець зобов’язується підготувати лоти та провести земельні 

торги з дотриманням Технічних умов, вимог Земельного кодексу України, 

Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель» та інших чинних 

нормативно-правових актів України. 

 

2. ВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,  

НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ ТА 

ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ 



  

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за власний рахунок 

підготувати лоти до проведення земельних торгів та провести земельні торги з 

продажу прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності з наступним відшкодуванням переможцем земельних 

торгів за кожним лотом йому витрат на підготовку лотів та проведення 

земельних торгів відповідно до кошторисів. 

2.2. За проведення земельних торгів Виконавець отримує винагороду, яка 

складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і 

прибутку виконавця. 

2.3. Строк виконання робіт із землеустрою складає 6 (шість)  місяців, який 

включає роботи, передбачені абзацом 1 пункту 3.4. Договору та може бути 

збільшений за згодою Сторін. 

2.4. Винагорода Виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі  

50 відсотків від річної орендної плати за користування земельною ділянкою, 

але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний 

лот. 

2.5. За результатами проведення земельних торгів Виконавець укладає з 

переможцем земельних торгів за кожним лотом окремий Договір про 

відшкодування витрат на підготовку лотів та проведення земельних торгів 

відповідно до пункту 3.4 цього Договору. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Організатор має право: 

- контролювати виконання зобов’язань, що бере на себе Виконавець 

відповідно до Технічних умов; 

- отримувати будь-яку інформацію про хід підготовки лотів та хід 

земельних торгів; 

- достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного 

виконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про свої наміри у 

десятиденний строк.  

- Організатор також має інші права, передбачені Земельним кодексом 

України, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими чинними 

нормативно-правовими актами України. 

3.2. Організатор зобов’язаний: 

- надати необхідні вихідні данні для виконання поставлених завдань; 

- підписати протокол про проведення земельних торгів; 

- укласти з переможцями торгів договори оренди землі в день проведення 

земельних торгів. 

3.3. Виконавець має право: 



  

- отримувати від Організатора необхідну інформацію та документи для 

підготовки лотів та проведення земельних торгів; 

- Виконавець має також інші права, передбачені Земельним кодексом 

України, Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими чинними 

нормативно-правовими актами України. 

3.4. Виконавець зобов’язаний: 

- здійснити підготовку лотів та проведення земельних торгів з продажу 

прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності згідно Додатку № 1 до цього Договору, зокрема: 

а) виготовити документацію із землеустрою; 

б) подати документацію із землеустрою на погодження до відповідних 

органів державної влади, визначених законом; 

в) подати документацію із землеустрою на державну експертизу 

землевпорядної документації, в разі необхідності здійснення обов’язкової 

державної експертизи землевпорядної документації у випадках передбачених 

законодавством; 

г) подати від імені Організатора документацію із землеустрою для 

внесення відомостей щодо земельної ділянки до Державного земельного 

кадастру; 

д) подати документацію із землеустрою на затвердження Організатором; 

з) замовити та отримати витяги про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок окремо за кожним лотом; 

и) замовити виготовлення агрохімічного паспорта земельних ділянок; 

ї) провести земельні торги з дотриманням вимог чинного законодавства 

України, Технічних умов та цього Договору; 

і) забезпечити надання послуг у строки, встановлені Технічним умовами та 

цим Договором; 

к) слідувати вимогам нормативних актів про нерозголошення відомостей, 

що становлять комерційну таємницю, і іншої конфіденційної інформації, 

передбачених іншими чинними нормативно-правовими актами України; 

л) Виконавець несе інші зобов’язання, передбачені діючим законодавством 

України. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за 

цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором 

та чинними нормативно-правовими актами України. 

4.2. За розголошення комерційної таємниці і іншої конфіденційної 

інформації Сторони відшкодовують нанесені таким розголошуванням збитки в 

повному обсязі. 



  

4.3. Організатор не відповідає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання 

грошових зобов’язань з боку третіх осіб. Виконавець не в праві пред’являти  

будь-які вимоги щодо відшкодування витрат на підготовку лотів та проведення 

земельних торгів до Організатора.  

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення 

обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та 

виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 

епізоотія, війна тощо). 

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором 

унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 

календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у 

письмовій формі. 

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є 

відповідні документи, які надаються Організатору в строк, зазначений у п. 5.2. 

цього Договору. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони 

зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

Сторони визнають, що усі претензії щодо виконання умов Договору повинні 

бути розглянуті протягом 5 календарних днів з моменту їх отримання. 

6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) 

вирішуються у судовому порядку. 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і 

діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.  

7.2. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають 

однакову юридичну силу. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Засобами зв’язку між Сторонами вважаються: пошта, телефон, факс, 

електронна пошта (E-mail), кур’єрська доставка. 

8.2. Сторони повинні повідомити одна одну про зміну своїх реквізитів 

протягом двох робочих днів з моменту, коли сталися такі зміни. 

8.3. Зміни у Договір можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 

оформляються додатковою угодою до цього Договору. 



  

8.4. Зміни і доповнення, додаткові угоди до цього Договору укладаються у 

письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх 

представниками та є його невід'ємними частинами. 

 

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

9.1. Невід’ємною частиною цього Договору є його Додатки: 

- Додаток № 1 Перелік земельних ділянок, права оренди на які 

виставляються на земельні торги окремими лотами; 

- Додаток № 2 Технічні умови. 

 

10. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

Організатор:  Виконавець:  

Татарбунарська міська рада 

Білгород-Дністровського району 

Одеської області 

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЗЕМАГРОСЕРВІС 

" 

 

Код ЄДРПОУ: __________-- 

_________, Одеська область, 

__________район, с. ________, вул. 

______, _____ 

В УДКСУ У ___________________ 

районі                                              

IBAN UA 

______________________________

_ 

МФО ___________-           

                                         

Міський  голова  

 

 

_______________А.Глущенко 

 67513, Одеська обл., Лиманський р.,  

с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 

7  

IBAN 

UA283281680000000026005172741 в 

ПАТ «МТБ БАНК», м. Чорноморськ,  

МФО 328168, код ЄДРПОУ 38847060 

ІНН № 388470615171 

 

 

 

Директор  

 

 

 

__________________ А.А. Назарян 



  

 

  



  

ДОГОВIР№____ 

на підготовку лотів та проведення земельних торгiв 

 

_______________ року                                                                   с. ____________ 

 

______________ сільська рада ___________ району Одеської області, в особi 

сільського голови _________________, який дiє на пiдставi Закону України 

«Про мiсцеве самоврядування в Україні» (далi - Органiзатор), з однiєї сторони, 

та Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЗЕМАГРОСЕРВIС», в 

особi директора Назаряна Артема Агековича, що дiє на пiдставi Статуту, (далi - 

Виконавець), з іншої сторони  разом - «Сторони», уклали цей Договiр на 

проведення земельних торгiв (далi - Договiр) про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Згiдно з умовами цього Договору Виконавець за дорученням Органiзатора 

бере на себе зобов'язання провести земельні торги з продажу прав оренди на 

наступнi земельнi дiлянки комунальної власності згідно Додатку № 1 до цього 

договору (далi- предмет Договору). 

Технiчнi, строковi та iншi вимоги до предмету Договору, викладенi у Технiчних 

умовах, що є невiд’ємною  частиною Договору (Додаток № 2). 

1.2. Проведення наукових та науково-технічних робiт з агрохімічного 

обстеження грунтiв, лабораторних аналiзiв та виготовлення агрохiмiчних 

паспортiв земельних дiлянок здiйснюється компетентними органами, 

установами, органiзацiями на пiдставi договору з Виконавцем. 

1.3. Виконавець зобов'язується підготувати лоти та провести земельнi торги з 

дотриманням Технiчних умов, вимог Земельного кодексу України, Законiв 

України «Про землеустрiй», «Про оцiнку земель», та iнших чинних 

нормативно-правових актів України; 

 

2. ВАРТIСТЬ ВИКОНАННЯ РОБIТ IЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, 

НАДАНИЯ ПОСЛУГ З ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГIВ ТА ПОРЯДОК 

ЇX ОПЛАТИ 

 

2.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується за власний рахунок провести 

земельнi торги з продажу прав оренди на земельнi дiлянки комунальної 

власностi з наступним вiдшкодуванням переможцем земельних торгiв за 

кожним лотом йому витрат на пiдготовку лотiв та проведення земельних торгiв 

вiдповiдно до кошторисiв. 



  

2.2. За проведення земельних торгiв Виконавець отримує винагороду, яка 

складається з видаткiв на органiзацiю та проведення земельних торгiв i 

прибутку виконавця. 

2.3. Винагорода Виконавця земельних торгiв встановлюється у розмірі 50 

відсотків від річної орендної плати за користування земельною ділянкою, але 

не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний 

лот. 

2.4. За результатами проведення земельних торгів Виконавець укладає з 

переможцем земельних торгів за кожним лотом окремий Договір про 

відшкодування витрат на підготовку лотів та проведення земельних торгів 

відповідно до пункту 3.4 цього Договору. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH 

3.1. Органiзатор має право: 

 - контролювати виконання зобов’язань, що бере на себе Виконавець відповідно 

до Технічних умов; 

 - отримувати будь-яку інформацію про хід підготовки лотів та хід земельних 

торгів; 

 - достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного 

виконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про свої наміри у 

десятиденний строк. 

 - Організатор також має інші права, передбачені Земельних кодексом України, 

Цивільним і Господарським кодексами України, та іншими чинними 

нормативно-правовими актами України. 

3.2. Органiзатор зобов'язаний: 

 - надати необхідні вихідні данні для виконання поставлених завдань; 

 - підписати протокол про проведення земельних торгів; 

 - укласти з переможцями торгiв договори оренди землi в день проведення 

земельних торгiв. 

3.3. Виконавець має право: 

 - Отримувати від Організатора необхідну інформацію та документи для 

підготовки лотів та проведення земельних торгів; 

 - Виконавець має також інші права, передбачені Земельних кодексом України, 

Цивільним і Господарськи кодексами України, та іншими чинними 

нормативно-правовими актами України. 

3.4. Виконавець зобов’язаний: 

 - провести земельні торги з продажу прав оренди земельних ділянок 

комунальної власності згідно Додатку № 1 до цього Договору, зокрема: 

 а) замовити та отримати витяги про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок окремо за кожним лотом; 



  

б) замовити виготовлення агрохімічного паспорта земельних ділянок; 

в) провести земельні торги з дотриманням вимог чинного законодавства 

України, Технічних умов та цього Договору; 

г) забезпечити надання послуг у строки, встановлені Технічним умовами 

та цим Договором; 

д) слідувати вимогам нормативних актів про нерозголошення відомостей, 

що становлять комерційну таємницю, і іншої конфіденційної інформації, 

передбачених іншими чинними нормативно-правовими актами України; 

е) виконавець несе інші зобов’язання, передбачені діючим 

законодавством України. 

 

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН 

4.1. У разi невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим 

Договором Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачену цим Договором та 

чинними нормативно-правовими актами України. 

4.2. За розголошення комерційної таємниці і іншої конфіденційної інформації 

Сторони відшкодовують нанесені таким розголошуванням збитки в повному 

обсязi. 

4.3. Органiзатор не вiдповiдає перед Виконавцем за несвоєчасне виконання 

грошових зобов'язань з боку третiх осіб. Виконавець не в праві пред’являти 

будь-які вимоги щодо вiдшкодування витрат на пiдготовку лотiв та проведения 

земельних торгiв до Органiзатора. 

 

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

5.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань за цим Договором у разi виникнення обставин 

непереборної сили, якi не iснували пiд час укладання Договору та виникли поза 

волею Сторiн (аварiя, катастрофа. стихiйне лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна 

тощо). 

5.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок 

дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 

календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у 

письмовій формі. 

5.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дiї є 

вiдповiднi документи, якi надаються Органiзатору в строк, зазначений у п. 5.2. 

цього Договорута з урахуванням строків передбачених діючим законодавством. 

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРIВ 

6.1. У випадку виникнення спорiв  або розбiжностей Сторони зобов’язуються 

вирішувати їx шляхом взаємних переговорiв та консультацiй. Сторони 



  

визнають, що yci претензії щодо виконання умов Договору повиннi бути 

розглянутi протягом 5 календарних днів з моменту їх отримання. 

6.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирішуються у 

судовому порядку. 

 

7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Цей Договiр набирає чинностi з моменту його пiдписання Сторонами i дiє 

до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 

7.2. Цей Договiр укладається i пiдписується у 2 примiрниках, що мають 

однакову юридичну силу. 

 

8.IНШI УМОВИ 

8.1. Засобами зв'язку мiж Сторонами вважаються пошта, телефон, факс, 

електронна пошта (Е-mail), кур'єр,ська доставка. 

8.2. Сторони повиннi повiдомити одна одну про зміну своїх реквізитів протягом 

двох робочих днів з моменту, коли сталися такі зміни. 

8.3. Змiни у Договiр можуть бути внесенi за взаємною згодою Сторiн, що 

оформляються додатковою угодою до цього Договору. 

8.4. Змiни i доповнення, додатковi угоди до цього Договору укладаються у 

письмовiй формi та пiдписуються Сторонами або уповноваженими на те їx 

представниками та є його невiд'ємними частинами. 

 

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

9.1. Невід’ємною частиною цього договору є його Додатки: 

- Додаток № 1 Перелік земельних ділянок, права оренди на які виставляються 

на земельні торги окремими лотами; 

- Додаток № 2 Технічні умови. 

 

10. ЮРИДИЧНА АДРЕСАТА РЕКВIЗИТИ CTOPIH: 

 

Органiзатор: Виконавець : 

 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Земагросервiс»  

67513, Одеська обл., Лиманський р.,  

с. Олександрівка, вул. Центральна, 

буд. 7  

IBAN 

UA283281680000000026005172741 в 

ПАТ «МТБ БАНК», м. Чорноморськ,  

МФО 328168, код ЄДРПОУ 38847060 



  

ІНН № 388470615171 

 

 

         ________________ А.А. Назарян 

 



  

 



 

 

 

Додаток № 1 до  

договору на проведения земельних торгiв №____  

вiд __________ року 

Перелiк земельних дiлянок, права оренди на якi виставляються на 

земельнi торги окремими лотами 

 

Номер  

з/п 

Мiсце розташування (адреса) 

земельної дiлянки 

Кадастровий номер 

земельної дiлянки 

Цiльове призначення 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

1 2 3 4 5 

1 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125081900:01:002:

0905 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

14,4787 

2 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125081900:01:002:

0907 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

18,2563 

3 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125083400:01:001:

1509 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

13,2825 

4 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125083400:01:001:

1510 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

18,2367 

5 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125083400:01:001:

1511 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

17,1667 

6 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту)  

5125084700:01:001:

1893 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

5,4129 



 

 

 

7 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125083400:01:001:

1374 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

25,7421 

8 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125084700:01:001:

1906 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

5,6850 

9 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада 

(за межами населених 

пунктів) 

5125084700:01:001:

1918 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

8,1683 

10 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125081900:01:002:

0906 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

24,7608 

11 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада 

(за межами населеного 

пункту) 

5125083400:01:001:

1512 

для ведення 

товарного 

сільськогосподарс

ького 

виробництва 

52,7298 

 

  



 

 

 

. . 

Додаток № 2 до Договору № ____вiд ______________ року 

Цi Технiчнi умови складаються в двох примiрниках, що мають однакову юридичну силу та є 

невiд'ємною частиною Договору на 

проведениня земельних торгiв № ________ вiд ____________ року (далi - Договiр) 

 

ТЕХНIЧНI УМОВИ 

 

1. Мета проведення робiт: проведення земельних торгiв з продажу права оренди на земельнi 

дiлянки комунальної власностi. 

2. Дана робота передбачає: 

2.1. Пiдготовку лотiв до проведення земельних торгiв у формi аукціону з продажу прав 

оренди на земельнi дiлянки комунальної власностi, зокрема: 

2.2. замовлення та отримання агрохiмiчного паспорта земельної дiлянки по усiм лотам. 

2.3. замовлення та отримання витягiв про нормативно грошову оцінку земельних ділянок. 

3. Органiзацiю проведення земельних торгiв у формi аукцiону: 

3.1. вiдкриття в банку окремих рахункiв для сплати учасниками земельних торгiв 

реестрацiйного та гарантiйного внескiв. Розмiр реестрацiйного та гарантiйного внескiв 

встановлюється вiдповiдно до вимог ч. 7, 8 ст. 135 Земельного кодексу України; 

3.2. оформлення на кожен лот окремої справи вiдповiдно до розробленої або переданої 

документацiї та матерiалiв; 

3.3. формування фотографічних зображень земельних дiлянок для публікації на офiцiйному 

веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної 

полiтики у сферi земельних вiдносин; 

3.4. формування електронного виду документiв та матерiалiв на лот з метою їx публікації на 

офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю 

державної полiтики у сферi земельних вiдносин, який включає: 

3.4.1. Проект землеустрою щодо вiдведення . земельної дiлянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності цiльове призначения яких змінюється з «землi запасу» 

на «для ведения товарного сільськогосподарського виробництва» у форматi *.pdf, окрiм 

матерiалiв геодезичних вишукувань, землевпорядного проектування та вiдомостей про 

обчислення площi земельної дiлянки; 

3.4.2. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну дiлянку у форматi *.pdf. 

3.4.3. Iнформацiйна довiдка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

державну реєстрацiю речового права на земельну дiлянку у форматi *.pdf; 

3.4.4.Витяг з технiчної документацiї про нормативну грошову оцiнку  земельної дiлянки у 

форматi jpg.  

3.4.4. Агрохiмiчний паспорт земельної дiлянки у форматi *.jpg 

3.4.5. Рiшення органу мiсцевого самоврядування про проведення земельних тopгів у форматi 

*.pdf. 

3.4.6. Текст договору оренди, що пропонується укласти, окремо для фiзичних та юридичних 

осiб у форматi *.dоc, 

3.4.7. Текст договору з виконавцем на вiдшкодування витрат за пiдготовку лотiв та 

проведення земельних торгів, у форматi *.doc, 

3.4.8. Фотографiчнi зображення земельної дiлянки - не менше нiж 2 зображення на кожен лот 

з рiзних ракурсiв у форматi *.jpg, 

3.4.9. Електронний документ у форматi *.хml у кодуваннi Unicode (UTF-8). 



 

 

 

3.4.10. формування iнформацiйних карток за формами, встановленими наказом Мiнiстерства 

аграрної полiтики та продовольства України вiд 25.09.2012 № 580, зареєстрованим 

Мiнiстерством юстицiї України вiд 26.09.2012 за № 1656/21968; 

3.4.11. вжиття заходiв щодо публікації на офiцiйному веб-сайтi центрального органу 

виконавчої влади; що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi земельних вiдносин, 

оголошення про проведення земельних торгiв; 

3.4.12. прийом вiд учасникiв земельних торгiв заяв та iнших необхiдних документiв 

передбачених частиною 7 статтi 137 Земельного кодексу України: 

- реєстрацiя учасників земельних торгів (у книзі реєстрації учасників земельних торгів) та 

видача довiдки про отримання документiв iз зазначенням їx перелiку; 

- видача учасникам земельних торгiв вхiдного квитка, iнформацiйної картки на лот та картки 

учасника; 

- реєстрацiя присутнiх учасників на земельних торгах в день їх проведення та видача 

таблички з номером; 

-  проведення у визначений Орrанiзатором день земельних торгiв; 

- ознайомлення учасникiв земельних торгiв з умовами їх проведення. Умови проведення 

земельних торгiв оголошуються перед початком їx проведення та не пiдлягають змiнi в ходi 

проведения торгiв; 

- ведення протоколу земельних торгiв; 

-  ведения вiдеозапису земельних торгiв не менше як з двох окремих стаціонарних 

вiдеокамер (для кожного лоту повинен бути сформований окремий відеофійл із 

.визначеними параметрами для вiдео: формат - *,flv, ширина - 640 пiкс., висота - 360 пiкс., 

бiттрейт - 2106 Кбiт/сек, спiввiдношення сторiн - 16:9; для аудiо: бiттрейт - 128 Кбiт/сек, 

частота – 44,1 КГц, загальний розмiр вiдео-файлу по окремому лоту не повинен 

перевищувати 500 МБ): 

-  вчинення iнших дiй, передбачених Земельним кодексом України пiд час проведения 

земельних торгiв. 

 

4. Особливостi проведення земельних торгiв: 

4.1. Виконавець земельних торгiв зобов'язаний: 

- прийняти рiшення про встановлення розмiру реєстрацiйного та гарантiйного внескiв на 

кожен лот у вiдповiдностi до вимог частин 7, 8 статтi 135 Земельного кодексу України; 

- прийняти рiшення про затвердження винагороди, яка пiдлягає сплатi покупцем лоту у 

розмiрi 50 % вiд рiчної орендної плати, але не бiльше 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв 

доходiв громадян за кожний лот; 

 - не пiзнiше нiж за 35 календарних днiв до дня проведения земельних торгiв забезпечити 

розмiщення на офiцiйному веб-сайтi Держгеокадастру огодошення про проведения 

земельних торгiв; 

4.2. в оголошеннi про проведення земельних торгiв окрiм iнформації, визначеної    ч. 4 ст. 

137 Земельного кодексу України, зазначити про наступне:  

- Не пiзнiше трьох банкiвських днiв з дня укладання договору переможцю необхiдно 

сплатити рiчну орендну плату та винагороду виконавця. У разі несплати річної орендної 

плати, витрат, здійснених на підготовку лота та винагороду виконавця, договір оренди 

втрачає силу. Також дана вимога зазначається Виконавцем в умовах проведення земельних 

торгів; 

- прийняти рiшення про визнання торгiв такими, що не вiдбулись, у випадках, передбачених 

ч. 4 ст. 138 Земельного кодексу України у день проведення земельних торгiв; 



 

 

 

- протягом семи банківських днiв пiсля закiнчення торгiв перерахувати Органiзатору торгiв 

суму гарантiйного внеску, сплаченого переможцем, та гарантiйнi внески учасників, що не 

повертаються, з підстав визначених ч. 5 ст. 138 Земельного кодексу України; 

- протягом трьох, банкiвських днiв з дня проведення земельних торгiв повернути гарантiйнi 

внески, окрiм випадкiв визначених частиною 5 статтi 138 Земельного кодексу України, 

учасникам торгiв. 

4.3. Стартова цiна лоту, строк та iншi умови користування земельними дiлянками, а також 

значення кроку торгiв встановляється Органiзатором земельних торгiв. Виконавець при 

проведеннi земельних торгiв повинен їx дотримуватись. 

4.4.  У разi, якщо торги не вiдбулися або їx результати анульовано Виконавець земельних 

торгiв проводить повторнi торги не ранiше нiж через мiсяць i не пiзнiше нiж через шiсть 

місяців з дня проведення попередніх земельних торгiв. 

4.5. Повторнi торги проводяться за рiшенням Організатора та у порядку, встановленому 

Органiзатором торгiв для їx проведення. 

4.6. Виконавець торгiв не повинен допускати до участi у повторних торгах переможців 

попередніх торгів, які сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи 

відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів. 

 

5. Характеристака об’єктів. 

5.1. Земельні ділянки комунальної власності, розташовані за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, які надаються для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, та визначені у Додатку №1 до Договору.  

 

6. Вихiднi данi для проведення робiт. 

6.1. Для проведения земельних торгiв у формi аукцiону: 

рiшення ceciї органу мiсцевого самоврядування про проведення земельних торгiв; 

документи та матерiали для формування окремих справ на кожен лот та інформаційних 

карток. 

 

7. Документи i матерiали, що повиннi бути представленi за результатом вконаних робiт. 

 

7.1 Пiсля проведения земельних торгiв: 

- копiї пiдписаних протоколiв проведения земельних торгiв за лотами; 

- вiдеозаписи земельних торгiв окремо по кожному лоту (з параметрами визначеними у 

пунктi 2.1.13 цих Технiчних yмов).  

 

8. Вимоги до документiв та матерiалiв, розроблених в результатi проведения земельних 

торгiв Виконавцем: 

- протоколи проведення земельних торгiв за лотами повиннi вiдповiдати вимогам ч. 22 ст. 

137 Земельного кодексу України; 

- iншi документи та матерiали, розробленi в процесi виконання технiчних умов, мають бути 

належним чином засвiдченi та оформленi вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Bci 

документи та матеріали передаються за Актом приймання-передачi, який пiдписуються 

Сторонами.  

 

 



 

 

 

Органiзатор: Виконавець : 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Земагросервiс»  

67513, Одеська обл., Лиманський р.,  

с. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 7  

IBAN UA283281680000000026005172741 в 

ПАТ «МТБ БАНК», м. Чорноморськ,  

МФО 328168, код ЄДРПОУ 38847060 

ІНН № 388470615171 

 

         ________________ А.А. Назарян 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                     Додаток 3 

до рішення Татарбунарської міської ради 

від « 8  » липня  2021 р. 

№   444-VIII 

Перелік земельних ділянок, права оренди на які виставляються на земельні торги окремими лотами 

 

Номер 

з/п 

Умови продажу 
Місце 

розташування 

(адреса) земельної 

ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Цільове призначення 

(функціональне 

використання 

земельної ділянки) 

Площа 

земельно

ї ділянки 

(га) 

в т.ч. Відомості про 

обмеження у 

використанні 

земельної 

ділянки 

вид 

права 

строк 

права 
рілля 

багаторічні 

насадження 
сіножаті пасовища 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Татарбунарський район Одеської області 

1 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський 

район, Дмитрівська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5125081900:01:002:0906 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

24,7608 24,7608 - - 
 

- 

2 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський 

район, Дмитрівська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5125081900:01:002:0907 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

18,2563 18,2563 - - - 

Охоронна зона 

навколо (вздовж) 

об'єкта 

енергетичної 

системи - 0,5574 га 

3 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський 

район, Нерушайська 

сільська рада,(за 

межами населеного 

пункту) 

5125083400:01:001:1509 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

13,2825 - - - 13,2825 

Охоронна зона 

навколо (вздовж) 

об'єкта 

енергетичної 

системи - 0,2224 га, 

охоронна зона 

навколо об'єкта 

культурної 



 

 

спадщини -13,2825 

га, 

4 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський 

район, Нерушайська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5125083400:01:001:1510 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

18,2367 - - - 18,2367 

Охоронна зона 

навколо об'єкта 

культурної 

спадщини - 13,5330 

га 

5 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський 

район, Нерушайська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5125083400:01:001:1511 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

17,1667 - - - 17,1667 

Охоронна зона 

навколо об'єкта 

культурної 

спадщини - 8,2347 

га 

6 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський 

район, Струмківська 

сільська рада, (за 

межами населеного 

пункту) 

5125084700:01:001:1893 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

5,4129 5,4129 - - - 

Охоронна зона 

навколо (вздовж) 

об'єкта 

енергетичної 

системи - 0,8489 га 

7 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський 

район, Нерушайська 

сільська рада (за 

межами населеного 

пункту) 

5125083400:01:001:1512 

для ведення товарного 

сільськогосподарськог

о виробництва 

52,7298 - - - 52,7298 

Охоронна зона 

навколо об'єкта 

культурної 

спадщини- 4.3689 

га 

 

  



 

 

                                                                                                                                                   Додаток 4 

                                                                                                                                                   до рішення Татарбунарської міської ради 

                                                                                                                                              від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                                                                                              №   444-VIII 

 

Стартові ціни лотів та кроки аукціону 

 

Номер 

з/п 

Умови продажу 

Місце розташування 

(адреса) земельної ділянки 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Загальна 

площа, 

га 

Нормативна грошова 

оцінка земельної 

ділянки, станом на 

01.01.2021, грн. 

Стартові ціни лотів 

(стартовий розмір річної 

орендної плати) 
Крок 

аукціону 
вид 

права 

строк 

права 

% від 

нормативної 

грошової 

оцінки 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Татарбунарський район Одеської області 

1 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

5125081900:01:002:0906 24.7608 415105,32 8% 33290,00 167,00 

2 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Дмитрівська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

5125081900:01:002:0907 18,2563 377 976,41 8% 30 240,00 150,00 

3 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада,(за 

межами населеного пункту) 

5125083400:01:001:1509 13,2825 74 841,33 8% 5 990,00 25,00 



 

 

4 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

5125083400:01:001:1510 18,2367 92 346,11 8% 7 390,00 35,00 

5 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

5125083400:01:001:1511 17,1667 86 927,90 8% 6 960,00 30,00 

6 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Струмківська сільська рада, 

(за межами населеного 

пункту) 

5125084700:01:001:1893 5,4129 135 653,32 8% 10 860,00 50,00 

7 
право 

оренди 
7 років 

Одеська область, 

Татарбунарський район, 

Нерушайська сільська рада (за 

межами населеного пункту) 

5125083400:01:001:1512 52,7298 267010,60 8% 21370,00 107,00 

 

 



 

 

 

                                                                  



 

 

 

Додаток 5    

                                                                  до рішення Татарбунарської міської ради 

                                                                від « 8  » липня  2021 р. 

                                                                №   444-VIII 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ № ____ 

 

м. Одеса        «___» ____________ 2021 року  

 

____________________________________________ в особі 

________________, що діє на підставі ______________________ (далі за текстом – 

«Орендодавець»), з однієї сторони, та __________________, в особі 

_____________________, що діє на підставі ___________ (далі за текстом – 

«Орендар»), з іншої сторони, а разом іменовані – «Сторони», уклали цей Договір 

про нижченаведене: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Орендодавець, на підставі протоколу проведення земельних торгів за 

лотом № ____ від ___.___.2021 № _____ надає, а Орендар приймає в строкове 

платне користування земельну ділянку сільськогосподарського призначення 

комунальної власності для ведення 

_________________________________________, кадастровий номер___________, 

розташовану ______________________________. 
 

2. ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ 
2.1. В оренду передається земельна ділянка із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності для ведення 

_______________________________ загальною площею ________ га, у тому числі: 

________ га ________, що розташована ______________________________. 

2.2. Кадастровий номер земельної ділянки:___________________. 

Категорія земель: землі сільськогосподарського призначення. 

Код використання згідно з класифікатором видів цільового призначення 

земель (КВЦПЗ): А.01.___ – для ведення ___________________________________. 

2.3. На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна та об’єкти 

інфраструктури. 

2.4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта 

індексації, визначеного станом на 01.01.2021 складає __________________ грн. 

(_____________) та підлягає щорічній індексації. 

2.5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть 

перешкоджати її ефективному використанню. 

2.6. Дані щодо агрохімічної характеристики та стану ґрунтів земельної 

ділянки наведені у агрохімічному паспорті земельної ділянки, виданого Одеською 



 

 

 

філією державної установи «Держґрунтохорона», який є невід’ємною частиною 

цього договору. 

 

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

3.1. Договір укладено на строк 7 (сім) років. 

3.2. Право оренди земельної ділянки виникає у Орендаря з моменту 

державної реєстрації відповідно до закону. 

3.3. Після закінчення строку дії договору Орендар, за умови належного 

виконання обов’язків, відповідно до умов цього договору та вимог законодавства 

України, має переважне право на його укладення на новий строк. У цьому разі 

Орендар зобов’язаний письмово (листом – повідомленням) повідомити 

Орендодавця про намір укласти його на новий строк не пізніше ніж за 30 

(тридцять) днів до закінчення строку дії договору. 

3.4. При укладенні  договору оренди землі на новий строк його умови можуть 

бути змінені за згодою Сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної 

плати та інших істотних умов договору переважне право Орендаря на укладення 

договору оренди землі на новий строк припиняється. 

3.5. Строк дії договору може бути збільшений до 25 років з дня укладання 

цього договору у разі забезпечення орендарем виготовлення та затвердження  

проектної документації на закладення багаторічних насаджень та виконання умов 

п. 5.5 розділу 5 цього Договору. 

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА 

4.1. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі на рахунок 

___________ ради в УДКСУ у ____________ районі Одеської області у 
розмірі______ грн. ______ коп. (_______ гривень _____ коп.) за 1 (один) рік 

відповідно до протоколу проведення земельних торгів за лотом № ____ від 

_____.____.2021 № _______, що становить ____ (_____) % від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки станом на 01.01.2021 та складає ______ грн. 

____ коп. (_______ гривень _____ коп.) за один місяць (для переможця земельних 
торгів, який не є фізичною особою). 

4.1. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі на рахунок 

___________ ради в УДКСУ у ____________ районі Одеської області у 
розмірі______ грн. ______ коп. (_______ гривень _____ коп.) за 1 (один) рік 

відповідно до протоколу проведення земельних торгів за лотом № ____ від 
_____.____.2021 № _______, що становить ____ (_____) % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки станом на 01.01.2021 (для переможця 

земельних торгів -  фізічної осіби). 
4.2. Орендна плата за перший рік користування земельною ділянкою 

сплачується Орендарем протягом трьох банківських днів з дня підписання цього 

договору, за виключенням сплаченого гарантійного внеску, у розмірі ______ грн. 

00 коп. (_______ гривень _____ коп.). 



 

 

 

4.3. Орендна плата вноситься Орендарем не пізніше 28-го числа місяця, 

наступного за звітним, у розмірі, встановленому пунктом 4.1 договору, за кожен 

місяць (для переможця земельних торгів, який не є фізичною особою). 

4.3. Орендна плата сплачується орендарем щороку одним платежем у розмірі, 
встановленому пунктом 4.1 договору, протягом 60 днів з дня вручення 

відповідним територіальним органом державної фіскальної служби податкового 

повідомлення-рішення, проте у будь-якому разі не пізніше 29-го серпня поточного 
року (для переможця земельних торгів -  фізічної осіби).  

4.4. Річна орендна плата протягом дії договору без внесення до нього змін 

визначається із діючої нормативної грошової оцінки, яка кумулятивно 

індексується станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт індексації Кі. 

У разі набуття чинності нової нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, яка є об’єктом цього договору, сторони вносять відповідні зміни до цього 

договору. 

4.5. Розмір орендної плати переглядається у разі: 

- зміни умов господарювання, передбачених договором; 
- зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом 

України, підвищення цін і тарифів; 

- зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 
- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 

підтверджено висновками або іншими документами компетентних органів 

державної влади; 

- зміни угідь земельної ділянки у відповідності до чинного законодавства; 
- в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.  

Розмір орендної плати не може переглядатися у бік зменшення. 

4.6. Результати перегляду розміру орендної плати оформляються Сторонами 

у вигляді додаткової угоди до договору оренди землі. 

4.7. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором: 
- у 10-денний строк сплачується штраф у розмірі 100 відсотків річної 

орендної плати, встановленої цим договором, який зараховується до інших 

надходжень місцевого бюджету __________ ради в УДКСУ у ____________ районі 
Одеської області; 

- стягується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за 
період, за який нарахована пеня, від суми до сплати, за кожний день прострочення. 

 

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

5.1. Земельна ділянка передається в оренду для ведення _________________. 

5.2. Цільове призначення земельної ділянки: для ведення _________________. 

5.3. Орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до 
умов Договору та вимог чинного законодавства.  

5.4. Орендована земельна ділянка повинна використовуватись способами, що 
не суперечать екологічним вимогам. Господарська та інша діяльність, яка 

зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі 

концентрації небезпечних речовин, забороняється. 



 

 

 

5.5. У разі зміни угідь земельної ділянки орендар зобов’язаний за власний 

рахунок замовити виготовлення відповідної документації із землеустрою, 

забезпечити внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку, складання технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки (за відсутності) та внесення змін до цього договору. 

5.6. У разі виготовлення та затвердження проектної документації на 

закладення багаторічних насаджень орендар має право на закладання багаторічних 

насаджень на земельній ділянці. В такому разі витрати на складання проектної 

документації та реєстрацію багаторічних насаджень покладаються на орендаря. 

 

6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

6.1. Після припинення дії договору Орендар повертає орендодавцеві земельну 

ділянку у стані не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду. 
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої 

земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування 

збитків у розмірі, визначеному Сторонами. Якщо Сторонами не досягнуто згоди 
про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.  

У разі погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей 
орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її 

(їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан збитки, що 

підлягають відшкодуванню, визначаються відповідно до Порядку визначення та 
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284. 
6.2. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені Орендарем за згодою 

Орендодавця та/або без згоди Орендодавця не підлягають відшкодуванню. 

6.3. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок 
невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором. 

Збитками вважаються: 

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або 
неналежним виконанням умов договору Орендодавцем, а також витрати, які 

Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного 
права; 

- доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання 

Орендодавцем умов договору. 
6.4. Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі 

документально підтверджених даних. 
 

7. ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ 

ДІЛЯНКИ 

7.1. На орендовану земельну ділянку встановлено наступні обмеження:  

- зміна цільового призначення земельної ділянки на весь строк дії договору; 
- ____________________. 

7.2. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або 
зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку. 

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 



 

 

 

8.1. Права Орендодавця: 

8.1.1. Орендодавець має право вимагати від Орендаря: 

- використання земельної ділянки у відповідності із цільовим призначенням 
згідно з цим договором; 

- дотримання екологічної безпеки землекористування шляхом додержання 

вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних 
стандартів, норм і правил, раціонального використання та охорони земель, 

збереження та відтворення родючості грунтів; 
- своєчасного та повного внесення орендної плати; 

- вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для здійснення 

Орендодавцем контролю за додержанням умов договору та вимог законодавства, у 
тому числі з метою перевірки стану орендованої земельної ділянки на 

відповідність показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки. Перевірка 

стану об’єкта оренди за цим договором на відповідність показникам агрохімічного 
паспорта земельної ділянки проводиться не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) роки; 

- відшкодування збитків унаслідок погіршення Орендарем корисних 
властивостей орендованої земельної ділянки. Розмір збитків визначається 

Сторонами договору. У разі недосягнення Сторонами згоди про розмір 

відшкодування збитків спір вирішується у судовому порядку; 
- у разі розірвання договору з ініціативи Орендаря, вимагати від Орендаря 

відшкодування упущеної вигоди у розмірі суми орендної плати за 6 (шість) 
місяців, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших 

осіб на укладання договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, 

за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням 
або неналежним виконанням Орендодавцем договірних зобов’язань. 

8.1.2. Орендодавець має право здійснювати контроль за виконанням умов 

договору з боку Орендаря. 

8.2. Обов’язки Орендодавця: 

8.2.1. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватись 
земельною ділянкою за цільовим призначенням та здійснювати на ній 

господарську діяльність. 

8.3. Права Орендаря: 

8.3.1. Самостійно господарювати на земельній ділянці з дотриманням умов 

договору та чинного законодавства. 

8.3.2. Отримувати продукцію і доходи. 
8.3.3. Орендар має право витребувати орендовану земельну ділянку з                

будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у 
користуванні нею, відшкодування збитків, заподіяних земельній ділянці 

громадянами та юридичними особами. 

8.3.4. За згодою Орендодавця Орендар має право передавати орендовану 
земельну ділянку або її частину іншій особі у суборенду за умови забезпечення 

використання її за цільовим призначенням та виконання вимог цього договору. 
8.3.5. Орендар має переважне право на укладення договору оренди землі на 

новий строк за умов виконання вимог цього договору. 

8.3.6. Орендар має право на закладання багаторічних насаджень у разі 
виконання ним умов пункту 5.6 розділу 5 Договору. В такому разі Орендар 



 

 

 

зобов’язується впродовж 6 місяців забезпечити виконання пункту 5.5 цього 

Договору. 

8.4. Обов’язки Орендаря:  

8.4.1. Протягом 3 (трьох) банківських днів з дня укладення цього договору 

сплатити річну орендну плату за перший рік користування земельною ділянкою, за 
виключенням сплаченого гарантійного внеску, а також суму витрат, здійснених 

виконавцем земельних торгів на підготовку лота та/або організацію та проведення 
земельних торгів. 

8.4.2. Дотримуватись встановлених щодо об’єкта оренди обмежень в обсязі, 

передбаченому договором та законодавством. 
8.4.3. Використовувати земельну ділянку відповідно до її цільового 

призначення та умов договору, дотримуючись при цьому вимог чинного 

земельного, екологічного законодавства, законодавства про охорону довкілля, 
державних стандартів, норм і правил. Не допускати, під час здійснення 

господарської діяльності, забруднення земельної ділянки радіоактивними і 
хімічними речовинами, відходами, стічними водами, захищаючи її від водної та 

вітрової ерозії, погіршення якісного стану ґрунтів, їх зміни внаслідок 

господарської діяльності. 
8.4.4. Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 

землі, не допускаючи погіршення показників об’єкта оренди відповідно до 

агрохімічного паспорта земельної ділянки, дотримуватись екологічної безпеки 
землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних 

стандартів, норм і правил.  
8.4.5. Не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) роки за власний рахунок замовляти 

проведення агрохімічної паспортизації земельної ділянки на відповідність її 

показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки станом на 20__ рік, який є 
невід’ємною частиною цього договору. У разі невиконання Орендарем цього 

обов’язку, Орендодавець має право за власний рахунок замовити проведення 

агрохімічної паспортизації земельної ділянки з подальшою вимогою 
відшкодування орендарем витрат на таке проведення. 

8.4.6. Своєчасно та в повному обсязі вносити орендну плату. 
8.4.7. У разі введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення протягом 1 (одного) року здійснити всі 

передбачені законодавством заходи, спрямовані на внесення змін до договору 
оренди щодо нормативної грошової оцінки та орендної плати. 

8.4.8. Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 

землекористувачів. 
8.4.9. Дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов’язаних зі 

встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. 
8.4.10. Після закінчення строку договору повернути земельну ділянку 

орендодавцю в належному стані в порядку, встановленому договором. 

8.4.11. У разі укладення додаткових угод до договору, здійснювати всі 
передбачені законодавством заходи, спрямовані на їх державну реєстрацію. 

8.4.12. У п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди 
земельної ділянки надати копію договору відповідному органу доходів і зборів та 

зареєструватись у якості платника орендної плати за землю. 



 

 

 

8.4.13. У разі зміни угідь земельної ділянки за власний рахунок замовити 

виготовлення відповідної документації із землеустрою, забезпечити внесення змін 

до відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку, складання 
технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (за 

відсутності) та внесення змін до цього договору.  

8.4.14. Самостійно, щорічно обчислювати орендну плату з урахуванням 
коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі станом на 1 січня 

поточного року та, враховуючи вимоги п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу 
України, не пізніше 20 лютого поточного року подавати відповідному органу 

доходів і зборів за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на 

поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 
Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за 

місяцями (для переможця земельних торгів, який не є фізичною особою). 
 

9. РИЗИК ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТА 

ОРЕНДИ ЧИ ЙОГО ЧАСТИНИ 

9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його 

частини несе орендар. 

9.2. У разі прострочення орендодавцем або орендарем установлених 
договором оренди землі строків передачі об’єкта оренди ризик його випадкового 

знищення або пошкодження у цей період несе сторона, яка допустила 
прострочення його передачі. 

 

10. СТРАХУВАННЯ ОБ’ЄКТА ОРЕНДИ 

10.1. Згідно з цим договором об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь 

період дії цього договору. 

 

11. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ 

11.1. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною 
згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до договору. У разі 

недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розглядається у судовому 

порядку. 
11.2. Дія договору припиняється у разі 

- закінчення строку, на який його було укладено;  

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря; 
- викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового 

відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, 
встановленому законом;  

- ліквідації юридичної особи-Орендаря; 

- смерті фізичної особи-орендаря та відмови або відсутності спадкоємців 
орендаря, а також осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з 

орендарем від виконання укладеного договору; 
- засудження фізичної-особи орендаря до позбавлення волі або обмеження 

його дієздатності за рішенням суду та відмови або відсутності членів його сім'ї, а 

також осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем від 
виконання укладеного договору. 



 

 

 

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених 

законодавством. 

11.3. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за: 
- взаємною згодою Сторін; 

- рішенням суду на вимогу однієї із Сторін унаслідок невиконання другою 

стороною обов’язків, передбачених договором, у тому числі вимог пунктів 
5.5, 8.4.5, 8.4.13, а також внаслідок випадкового знищення, пошкодження 

орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, 
несплати, несвоєчасної або неповної сплати орендарем орендної плати. 

11.4. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не 

допускається.  
11.5. У разі укладення договору оренди землі на новий строк, його умови 

можуть бути змінені за згодою Сторін. 

11.6. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, 
а також реорганізація юридичної особи-орендаря не є підставою для зміни умов 

або розірвання договору. 
Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи - 

орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить 

до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з 

орендарем. 

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 

ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

12.1. За невиконання або неналежне виконання договору Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього договору. 

12.2. Сторона, яка порушила зобов’язання за договором, звільняється від 
відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. 

12.3. У разі невиконання обов’язків, встановлених п. 4.7 договору, у 10-

денний строк орендар сплачує штраф у розмірі 100 відсотків річної орендної 
плати, встановленої цим договором, який зараховується до інших надходжень 

місцевого бюджету __________ ради в УДКСУ у ____________ районі Одеської 
області  

12.4. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 

справляється пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла за період, за 
який нарахована пеня, від суми до сплати, за кожний день прострочення.  

12.5 У разі виникнення розбіжностей (спорів) між Сторонами в процесі 

виконання цього договору Сторони вживають заходів до врегулювання спірних 
питань шляхом переговорів. При недосягненні згоди спір вирішується у судовому 

порядку. 

 

13. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ У ЗАСТАВУ ТА ВНЕСЕННЯ 

ДО СТАТУТНОГО ФОНДУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

13.1. Забороняється передача у заставу та внесення до статутного фонду 

права оренди земельної ділянки. 

 

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 



 

 

 

14.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.  

14.2. Реєстрація права оренди здійснюється відповідно до закону та після 

виконання орендарем обов’язків, встановлених п. 8.4.1 цього договору. 
14.3. Земельна ділянка вважається переданою орендодавцем орендареві з 

моменту державної реєстрації права оренди відповідно до закону. 

14.4. Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий - в орендаря, 

третій - в органі, який здійснив державну реєстрацію речових прав. 
14.5. Всі витрати, пов’язанні з укладенням та виконанням цього договору та 

додаткових угод (у разі їх укладання у подальшому) бере на себе орендар. 

14.6. Взаємовідносини Сторін за договором, які неврегульовані цим 
договором, регулюються чинним законодавством України. 

 

Невід’ємною частиною договору є: 
- кадастровий план земельної ділянки; 

- акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;  
- агрохімічний паспорт земельної ділянки. 

 

15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

Орендодавець:  Орендар:  

Головне управління 

Держгеокадастру в Одеській області 

 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 

р/р UA 898201720343100001000090355 

в Держказначейській службі 

України, м. Київ 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 39765871 

Тел./факс: (048) 722-00-55 

______________________  

 м.п. 

 

 _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 м.п. 

Примітка:  

  



 

 

 

                                                                     

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Одиннадцята  сесія VIII скликання 

 

Про  внесення  змін до рішення 

Татарбунарської міської ради від 14.12.2020 

року  № 23-VIII  «Про  затвердження  

складу та обрання голів постійних комісій  

Татарбунарської міської ради Білгород-

Дністровського району Одеської області »  

  

            Відповідно до пункту 2 частини першої  статті 26, статті 47 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяву депутата 

Татарбунарської міської ради Усатенко В.І., Татарбунарська міська рада  

  

      В И Р І Ш И Л А :  

  

1. Внести зміни до підпункту 2.1 рішення Татарбунарської міської ради від 

14.12.2020 року № 23-VIII «Про затвердження складу та обрання голів 

постійних комісій Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського 

району Одеської області»,  замінивши члена постійної комісії Жаран Р.П. на 

Усатенко В.І. 

 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та 

регуляторної діяльності.   

  

Міський голова                                              А.П.Глущенко 

 

 

 

« 8  » липня  2021 р. 

№  445 -VIII 

 



 

 

 

 


