
 
  

  

Татарбунарська міська рада  

   

  

МАТЕРІАЛИ  

14 чергової сесії VIII скликання  

(засідання сесії 

10.09.2021 року о 10.00 год 

 

спільне засідання постійних 

депутатських комісій  08.09.2021  

о 10.00 год) 



  

Порядок денний чергової  14 сесії VIII скликання  

 

1. Про початок повноважень депутата Татарбунарської міської ради 

восьмого скликання 

2. Про внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської  міської ради 

від 22.12.2020 року № 26-VІIІ «Про бюджет Татарбунарської міської 

територіальної громади на 2021 рік»  

3. Про надання в оренду  комунальному  підприємству Татарбунарської 

міської ради «Джерело Білолісся» приміщення будівлі за адресою с.Білолісся, 

вул. Центральна 87 і Центральна 120 

4. Про затвердження  Положення юридичного відділу  виконавчого комітету  

(апарату) Татарбунарської міської ради 

5. Про  внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від 16.04.2021 р. № 246-VIII «Про затвердження Положення про відділ  

архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради» 

6. Про внесення змін до рішення «Про утворення старостинських округів 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

та затвердження Положення про старосту» 

7. Про створення аукціонної комісії  для продажу об’єктів комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району 

Одеської області 

8. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності  

9. Про внесення змін та доповнень до Програми «Милосердя» на 2021-2025 

роки 

10. Про питання соціального захисту населення 

11. Про надання в межах апробації соціальних послуг за рахунок бюджетних 

коштів 

12. Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки Татарбунарської 

міської ради  

13. Про затвердження Програми відшкодування частини витрат на 

енергоефективні заходи для об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) Татарбунарської міської ради на 2021-2023 роки 

(«Енергоефективний дім») 

14. Про  внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від 08.07.2021 р. № 372-VIII «Про надання згоди на приватизацію квартири за 

клопотанням Кунаєвої Ніни Олександрівни» за клопотанням Кунаєвої Ніни 

Олександрівни 



  

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність за  клопотаннями:   Байлук Віталія Вікторовича, Котович 

Олександра Івановича (м.Татарбунари), Миндру Никифора Архиповича 

(с.Борисівка)  

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність за  клопотаннями:   Поліщук-Бондарюк Марини Павліни 

(м.Татарбунари)  

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та про надання в оренду земельної ділянки за  клопотанням:   Рауцької Наталі 

Ульянівни (с.Борисівка) 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

за  клопотаннями:   Головченко Юлії Михайлівни (м.Татарбунари), Кірік 

Лариси Костянтинівни (с.Глибоке), Усової Ганни Василівни (с.Струмок) 

19. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2021 року № 411 - VІІІ  «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для надання в 

оренду за клопотанням сільськогосподарського виробничого кооперативу 

«Борисівський» 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність за клопотаннями: Балануци Леонтія Степановича 

(с.Борисівка), Степаненка Вячеслава  Георгійовича (с.Нерушай) 

21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

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

місцевості)  щодо земельної частки (паю) за клопотанням:  Лазар Віталія 

Вікторовича  

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотаннями: Барбана Олександра Степановича, 

Панчева Олександра Ілліча, Флоря Світлани Іванівна, Власенко Ірини 

Анатоліївни, Власенко Ольги Григорівни, Гетманенка Анатолія Федоровича, 

Кобушкіна Юрія Миколайовича, Кобушкіна Ігоря Юрійовича, Тріщенка Іллі 

Борисовича, Дука Катерини Олександрівни 

23. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Муту Тетяни 

Іванівни (м. Татарбунари) 

24. Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами:  Стоян Тетяни 

Климентіївни, Стояна Миколи Павловича,  Єфтодій Наталі Миколаївни, 

Блашку Федіра Іларіоновича, Кордулян Лілії Владиславівни, Нікульчи Віталія 

В’ячеславовича (с.Борисівка) 



  

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Палагіної Ольги 

Юріївни  (с.Нерушай) 

26. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  цільове призначення якої змінюється,  за клопотаннями Драгана 

Руслана Костянтиновича, Драган Емілії Яківни  

27. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2021 року № 383 - VІІІ  «Про затвердження проекту  землеустрою  

відведення земельної ділянки у власність, за клопотанням Юларжі Оксани 

Олександрівни» 

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та  передачу  в оренду земельної ділянки,  за  клопотанням   Кормиженко Надії  

Юхимівни (с.Білолісся) 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки за 

клопотанням Нікульча Лідії Євстафіївни (с.Глибоке) 

30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність,  за клопотанням Кічука Цвітана Борисовича (с.Струмок) 

31. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  у власність за клопотаннями: Профір Алли Вячеславівни, 

Мітакі Степана Івановича,  Мітакі  Ніни Василівни (с.Борисівка) 

32. Про надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:001:0106 в  м. 

Татарбунари за заявою Височан Олени Олегівни 

3 3 .  Про надання дозволу на розробку проектів  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Райляна Василя 

Володимировича, Гаєнкової Вікторії Володимирівні,  Гаєнкова Володимира 

Миколайовича, Біни Алли Володимирівни, Паюк Антоніни Володимирівни, 

Чернія Олександра Григоровича, Марченко Лариси Петрівни, Ющенка Івана 

Матвійовича, Райляна Владислава Володимировича, Виходець Світлани 

Олександрівни, Негой Валентини Василівни, Засипкіної Ганни Антонівни, 

Ігнатенка Віктора  Вікторовича, Корохода Юрія Павловича, Бузи Сергія 

Володимировича, Ігнатенко Олени Костянтинівни, Виходеця Володимира 

Михайловича, Сурдуленко Інни Анатоліївни, Урсу Євгена Вікторовича, Бузи 

Миколи Васильовича, Костельні Наталі Володимирівні, Степаненка Євгенія 

Марковича,  Гац Віри Михайлівни (с.Баштанівка) 



  

34. Про надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340 в  м. 

Татарбунари  за заявою Комерзан Світлани Василівни 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за  клопотанням Саченка Сергія  

Семеновича 

36. Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  цільове призначення якої змінюється,  за клопотаннями Спінова 

Олексія Васильовича  

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

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

та передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки за 

клопотаннями: Іванцюк Вікторії Семенівни, Новосад Марини Сергіївни, 

Бондаренко Олександра Петровича, Галка Василя Павловича (м.Татарбунари) 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням  Рогожиної Тетяни Андріївни (с.Борисівка) 

3 9 .  Про поновлення дії договору оренди землі за заявою:  Стояна Юлія 

Яковича (с.Борисівка) 

40. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Радова Анатолія 

Івановича (м.Татарбунари) 

41. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою з 

кадастровим номером   5125010100:01:001:1713  за клопотанням Чмиги  Ольги  

Григорівни та про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) щодо земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:01:001:1713 за клопотанням Чмиги  Олега Максимовича 

42. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

згідно державного акту серії ОД, виданного від  30.05.1997 р.  на ім’я   Тарути 

Аксентія Васильовича за клопотанням: Савчук Анни Аксентіївни, 

м.Татарбунари) 

4 3 .  Про поновлення дії договору оренди землі за заявою  Стояна Олександра 

Юлійовича, (с.Борисівка) 

4 4 .  Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням: Позднія Роман  

Володимирович  

4 5 .  Про поновлення дії договору оренди землі за заявою:  Профір Алли 

Вячеславівни, (с.Борисівка) 



  

4 6 .  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Кошельник Олени 

Аксентіївни, Кошельник Максима Семеновича, Кошельник Антоніни Юхимівни 

(с.Нерушай)  

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Іонела Петра 

Івановича, Фрунзе Костянтина Юхимовича, Бузи Яківа Микитовича,  Гіржевої 

Олени Олегівни, Гіржева Леоніда Петровича, Бузи Раїси Омелянівни, 

Неліповського Михаїла,  Бузи Сергія  Леонтійовича, Чіяченка Володимира 

Гавриловича, Степаненка Олега  Яковича, Разінкіної Антоніни Григорівни, 

Грибенча Ірини Вікторівни, Грибенча Олега Валер’яновича, Чумаченко Алли 

Костянтинівни (с.Баштанівка) 

48. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Савчук Анни 

Аксентіївни, Жаран Оксани Вікторівни (м.Татарбунари),  Чумаченка 

Олександра Миколайовича   (с.Струмок), Дибченка Миколи Миколайовича 

(с.Борисівка), Мукієнко Алли Андріїївни (с.Нова Олексіївка),  Стояна 

Олександра Олексійовича (с.Спаське)  

4 9 .  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Колесник Марини 

Борисівни, Кошельник Вероніки Юріївни, Кошельник Марини Юріївни, 

Маврова Миколи Михайловича, Петкова Віталія Євгенійовича, Кобзар Наталі 

Борисівни, Талавіра Владислава Анатолійовича, Гладкого Анатолія 

Омеляновича, Кожухаря Олександра Анатолійовича,  Кожухар Наталі 

Василівни, Костенка Максима Сергійовича (с.Нерушай) 

50. Про визнання таким що втратило чинність пункт 36 рішення 

Татарбунарської міської ради від 08.07.2021 року № 416 - VІІІ  за клопотанням 

Орлова Миколи Олеговича 

5 1 .  Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Ігнатенка Віталія 

Антоновича, Тимошенка Юрія Тимофійовича, Чияченка Сергія Миколайовича,  

Павлова Миколи Сидоровича, Колесніка Віктора Васильовича, Верстюк 

Альберта Івановича, Шалар Віталія Івановича, Максименко Наталі Миколаївни, 

Каралій Олександра Андрійовича, Каралій Лідії Георгіївни, Українець Інни 

Іванівни (с.Баштанівка)  

52. Про припинення дії договору оренди землі за заявою Левицької Марії 

Вікторівни (с.Глибоке) 

53. Про надання в оренду земельної ділянки за заявою Монастирліу Ганни 

Григорівни (с.Глибоке) 



  

54. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за клопотанням Фрунзе Георгія Костянтиновича 

55. Різне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про початок повноважень депутата Татарбунарської міської ради 

восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 141 Конституції України, пункту 6 статті 283 

Виборчого Кодексу України,  статті 26, частини другої статті 49  Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 статті 4 Закону 

України «Про статус депутатів місцевих рад», постанови Татарбунарської 

міської територіальної виборчої комісії «Про реєстрацію депутата 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської 

області», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Вважати таким, що розпочалися повноваження депутата Татарбунарської 

міської ради Кобилянської Олени Федорівни, громадянки України, 15.03.1982 

р. н. , освіта – вища, посада та місце роботи – директор КЗ ДО (ясла-садок) 

«Незабудка» КТ Татарбунарської міської ради, обраної від Одеської обласної 

організації політичної партії «За майбутнє» . 

 

      2. Включити Кобилянську Олену Федорівну в постійну комісію з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту Татарбунарської міської ради 

       3. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на секретаря 

Татарбунарської міської ради Лєсніченко О.В. 

 

 Міський голова                                           Андрій  ГЛУЩЕНКО 

 
Проєкт рішення підготовлено 

юридичним відділом  

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

 



  

2 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської  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  

ВИРІ ШИЛА:   

 

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 1-5 (додаються). 

 

2. 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            Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 
Проєкт підготовлено фінансовим відділом 

Татарбунарської міської ради



Додаток 1 

по проєкту рішення міської ради 

 

 

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 

40000000 Офіційні трансферти 2 012 100 2 012 100     

41000000 Від органів державного управління 2 012 100 2 012 100     

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих 

з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 

2 012 100 2 012 100     

  Всього доходів 2 012 100 2 012 100     

 

 

Секретар міської ради            Олександр ЛЄСНІЧЕНКО 



  

Додаток 2 

по проєкту рішення міської ради 

 

 

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 -58 285 58 285 58 285 0 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишку коштів бюджетів -58 285 58 285 58 285 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) 

-58 285 58 285 58 285 0 

  Всього за типом кредитора -58 285 58 285 58 285 0 

600000 Фінансування за активними операціями -58 285 58 285 58 285 0 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -58 285 58 285 58 285 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) 

-58 285 58 285 58 285 0 

  Всього за типом боргового зобов’язання -58 285 58 285 58 285 0 
 

Секретар міської ради            Олександр ЛЄСНІЧЕНКО 



  

Додаток 3 

по проєкту рішення міської ради 

 

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) 

                    

0210000     

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець)  

                    

0215062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, 

які здійснюють 

фізкультурно-спортивну 

діяльність в регіоні 

10 000 10 000   10 000           10 000 

      

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської 

ради 
10 000 10 000   10 000           10 000 

0216030 6030 0620 Організація благоустрою -10 000 -10 000   -10 000           -10 000 



  

населених пунктів 

      

Виконавчий комітет 

Татарбунарської міської 

ради 

-10 000 -10 000   -10 000           -10 000 

0600000     

Відділ освіти 

Татарбунарської міської 

ради (головний 

розпорядник) 

1 953 815 1 953 815 2 012 100   58 285 58 285       2 012 100 

0610000     

Відділ освіти 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець) 

1 953 815 1 953 815 2 012 100   58 285 58 285       2 012 100 

0611000 1000   Освіта 1 953 815 1 953 815 2 012 100   58 285 58 285       2 012 100 

0611020 1020   

Надання загальної 

середньої освіти за рахунок 

коштів місцевого бюджету 
2 012 100 2 012 100 2 012 100             2 012 100 

0611021 1021 0921 

Надання загальної 

середньої освіти  закладами 
загальної середньої освіти  

2 012 100 2 012 100 2 012 100             2 012 100 

      
у т.ч.за рахунок додаткової 

дотації  
2 012 100 2 012 100 2 012 100             2 012 100 

0611180 1180   

Виконання заходів, 

спрямованих на 

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» 

-58 285 -58 285     58 285 58 285         

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` 

-58 285 -58 285     58 285 58 285         



  

1000000     

Відділ культури, сім’ї та 

молоді Татарбунарської 

міської ради (головний 

розпорядник) 

    -26 000 -13 880             

1010000     

Відділ культури, сім’ї та 

молоді Татарбунарської 

міської ради 

(відповідальний виконавець) 

    -26 000 -13 880             

1014000 4000   Культура     -26 000 -13 880             

1014030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 

бібліотек 
    -26 000 -13 880             

3700000     

Фінансовий відділ 

Татарбунарської міської 

ради (головний 

розпорядник) 

    -1 500               

3710000     

Фінансовий відділ 

Татарбунарської міської 

ради (відповідальний 

виконавець)  

    -1 500               

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

    -1 500               

      Всього  1 953 815 1 953 815 1 984 600 -13 880 58 285 58 285       2 012 100 

 

 

Секретар міської ради            Олександр ЛЄСНІЧЕНКО 

 



  

Додаток 4 

по проєкту рішення міської ради 

 

 

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 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 

2 012 100 

15100000000 Обласний бюджет Одеської області 2 012 100 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 2 012 100 

X загальний фонд 2 012 100 

X спеціальний фонд   

 

Секретар міської ради            Олександр 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 

по проєкту рішення міської ради 

 

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

за рахунок коштів бюджету розвитку 
15583000000 

     код бюджету                             грн. 
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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 

0600000     Відділ освіти Татарбунарської міської ради (головний розпорядник) 58 285 58 285 

0610000     Відділ освіти Татарбунарської міської ради (відповідальний виконавець) 58 285 1 040 

0611180 1180   
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
58 285 1 040 

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» 

Придбання засобів та обладнання 

(крім комп'ютерного)  
32 000 32 000 

Придбання комп'ютерного 

обладнання для навчальний 

кабінетів початкової школи 

25 245 25 245 

Закупівля сучасних меблів 1 040 1 040 

      Всього    58 285 58 285 

 



  

Секретар міської ради            Олександр ЛЄСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

 Про надання в оренду  комунальному  підприємству Татарбунарської 

міської ради «Джерело Білолісся» приміщення будівлі за адресою 

с.Білолісся, вул. Центральна 87 і Центральна 120 

 

  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 майн», Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

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

комунального підприємства Татарбунарської міської ради «Джерело Білолісся», 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1.  Передати в оренду без проведення аукціону комунальному 

підприємству Татарбунарської міської ради «Джерело Білолісся»  приміщення 

№ 7 площею 15,1 кв. м. та приміщення №8 площею 3,6 кв. м. на першому 

поверсі будівлі, що розташоване за адресою: с. Білолісся, вул. Центральна, буд. 

120 строком на 2 роки, з пільговою орендною платою  1 

( одна ) гривня на рік. 

 

          2. Передати в оренду без проведення аукціону комунальному 

підприємству Татарбунарської міської ради «Джерело Білолісся»  приміщення 

площею 37,5 кв.м.  на першому поверсі будівлі, що розташоване за адресою: с. 

Білолісся, вул. Центральна, буд. 87 строком на 2 роки, з пільговою орендною 

платою 1 ( одна ) гривня на рік. 

 



  

          3. Комунальному  підприємству Татарбунарської міської ради «Джерело 

Білолісся» відшкодувати витрати на утримання приміщення згідно наданих 

виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради актів наданих послуг, 

починаючи з фактичного перебування та укласти договір оренди нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади м. Татарбунари, 

згідно з пунктом 2,3  цього рішення (зразок договору додається). 

 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

 Міський голова                                           Андрій  ГЛУЩЕНКО 

 
Проєкт рішення підготовлено 

юридичним відділом  

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ № 

                                      комунального майна 

                 

     м. Татарбунари                                      _______2021року                                   

 

         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, уклали  цей Договір про наведене нижче: 

 

1. Предмет Договору 

 

1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 

окреме індивідуально визначене 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. Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, 

встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором. Вартість майна, 

що повертається 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 - ________ гри. 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 індекс 

інфляції 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 

4.1 Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються згідно 

чинного законодавства. 

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних 

відрахувань, є власністю Орендодавця. 

 

5. Обов'язки Орендаря 

Орендар зобов'язується: 

5.1. Використовувати орендоване Майно, нежитлове приміщення, відповідно 

до його призначення, умов цього Договору. 

5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну 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 укладення цього Договору застрахувати орендоване 

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

порядку, визначеному законодавством. Копію страхового полісу надати 

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 

Орендар має 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 майно згідно 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 внесення змін до цього Договору або його 

розірвання в разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання 

або неналежного виконання Орендарем умов цього Договору за погодження!'. 

Органу управління. 

9. Відповідальність і вирішення спорів 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 

Сторони несуть відповідальність згідно з Договором та чинним 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, вирішуються в 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 чинним 

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:  

 - закінчення терміну договору;  

 - банкрутства Орендаря;  

- гибелі об'єкта оренди; 

- угоди сторін про розірвання договору або рішення суду; 

- інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. 

10.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, 

регламентується чинним 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 



  

12. Реквізити та юридичні адреси сторін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про затвердження  Положення юридичного відділу  виконавчого комітету  

(апарату) Татарбунарської міської ради  

 

Керуючись пунктом 6 частини першої статті 26, статті 54  Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 3 сесії 

Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 року № 29-VIII «Про затвердження 

структури виконавчих органів Татарбунарської міської ради», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення юридичного відділу виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради (додається). 

 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та 

регуляторної діяльності. 

 

 

 Міський голова                                           Андрій  ГЛУЩЕНКО 

 

 

 
Проєкт рішення підготовлено 

юридичним відділом  

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 



  

                                                                    Додаток до проєкту рішення  

                                                                   Татарбунарської міської ради 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 

14 сесії VIII скликання 

Татарбунарської міської ради  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

юридичного відділу 

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 

 

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          1.1. Юридичний відділ виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради (надалі – відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і 

підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської 

ради, міському голові, заступнику міського голови та керуючому справами 

(секретарю) виконавчого комітету Татарбунарської міської ради відповідно до 

розподілу обов’язків. 

          1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, нормативно правовими актами інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями Татарбунарської міської ради її виконавчого комітету, 

розпорядженнями Татарбунарського міського голови, Регламентом міської ради 

та її виконавчого комітету та дорученнями міського голови. З питань 

організації і методики ведення правової роботи сектор керується 

рекомендаціями Міністерства юстиції України. 

          1.3. Відділ не має статусу юридичної особи. Положення про відділ 

погоджується міським головою та затверджується сесію міської ради.  

          1.4. Порядок взаємодії відділу з іншими виконавчими органами міської 

ради визначається міським головою. 

 

2.ЗАВДАННЯ  

 

          2.1. Основними завданнями відділу є: 

          2.1.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне 

застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог 

законодавства, інших нормативно документів міської ради, її виконавчих 

органів, працівниками цих органів під час виконання покладених на них 

завдань і функціональних обов’язків. 



  

          2.1.2. Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що 

регулюють відносини Татарбунарської міської ради та її виконавчих органів. 

          2.1.3. Перевірка на відповідність законодавства проектів рішень міської 

ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування за 

наявності погодження цих проектів відділами, управліннями. 

         2.1.4. Організація та введення претензійної і позовної роботи. 

         2.1.5. Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради 

та виконавчого комітету у судах загальної юрисдикції, господарських та 

адміністративних судах усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових 

питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені міській раді її 

виконавчому комітету у зв’язку із порушенням їх майнових прав і законних 

інтересів.  

         2.1.6. Надання усних та письмових консультацій із правових питань. 

         2.1.7. Інформування міського голови про необхідність вжиття заходів для 

внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх 

такими, що втратили чинність, або скасування. 

         2.1.8. Розгляд проектів нормативно-правових актів та інших документів, 

які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції міської 

ради, виконавчого комітету, міського голови. 

         2.1.9. Організування роботи, пов’язаної з укладанням договорів 

(контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на 

виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і 

законних інтересів міської ради, виконавчого комітету, а також погодження 

(візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників 

заінтересованих структурних підрозділів; 

        2.1.10. Проведення разом із заінтересованими структурними підрозділами 

міської ради аналізу результатів господарської діяльності міської ради, 

виконавчого комітету, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних 

витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та 

кредиторської заборгованості. 

         2.1.11. Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і 

контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за 

результатами перевірок, ревізій, інвентаризаційних даних статистичної 

звітності, що характеризують стан дотримання законності структурними 

підрозділами виконавчого комітету міської ради, підготовка правових 

висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з 

відшкодуванням збитків. 

          2.1.12. Внесення міському голові пропозиції щодо подання нормативно-

правового акту на державну реєстрацію в порядку визначену Мінюстом. 

           2.1.13. Виконання інших завдань щодо правового забезпечення 

діяльності міської ради, її виконавчого комітету. 

          2.1.14. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції, дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів у Татарбунарської міської ради та її виконавчому комітеті. 



  

          2.1.15. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань 

дотримання вимог антикорупційного законодавства, проведення організаційної 

та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції в 

міській раді та її виконавчому комітеті. 

          2.1.16. Забезпечення реалізації державної регуляторної політики. 

          2.1.17. Проведення аналізу листів державної регуляторної служби. 

          2.1.18. Проведення аналізу регуляторних актів, що подаються для 

погодження до відділу. 

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ 

  

            3.1. Відділ має наступні повноваження: 

            3.1.1. Перевіряти стан додержання Конституції України, законів 

України, інших актів законодавства посадовими особами в управліннях, 

відділах, інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, 

інших виконавчих органах ради, вносити пропозиції щодо усунення виявлених 

порушень і недоліків. 

             3.1.2. Взаємодіяти з виконавчими органами ради та іншими 

підрозділами виконавчого комітету, органами судової влади, прокуратурою, 

органами юстиції та підрозділами Національної поліції, іншими органами 

держаної влади та місцевого самоврядування у встановленому законодавством 

порядку для реалізації своїх завдань. 

             3.1.3. Здійснювати методичне керівництво правовою роботою у 

виконавчому комітеті та інших виконавчих органах ради, вносити пропозиції 

щодо її вдосконалення, вживати заходів до впровадження кращих форм і 

методів діяльності відділу та до реалізації рекомендації органів юстиції.  

             3.1.4. Надавати пропозиції щодо приведення у відповідність із 

законодавством проектів рішень, інших правових актів. 

             3.1.5. Надавати методичні вказівки іншим відділам виконавчого 

комітету та іншим виконавчим органам міської ради, пов’язаних із реалізацією 

покладених на них завдань. 

             3.1.6. Отримувати у встановленому законодавством порядку від 

посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ 

та організацій, інформацію,  довідки, розрахунки, інші матеріали необхідні для 

виконання службових обов’язків. 

              3.1.7. Разом із заінтересованими структурними підрозділами 

виконавчого комітету міської ради, виконавчими органами ради узагальнювати 

практику застосування законодавства у сферах діяльності міської ради, 

виконавчих органів ради, готувати пропозиції щодо його вдосконалення, 

подавати на розгляд міському голові для вирішення питання щодо підготовки 

нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому 

порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти. 

             3.1.8. Проводити юридичну експертизу проектів нормативно-правових 

актів, підготовлених структурними підрозділами виконавчого комітету 



  

Татарбунарської міської ради, виконавчими органами ради, погоджувати 

(візувати) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних 

підрозділів. 

              3.1.9. Переглядати разом із структурним підрозділами виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради, виконавчими органами ради 

нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його 

компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством. 

              3.1.10. Опрацьовувати проекти договорів, які укладаються міською 

радою та виконавчим комітетом, вносити свої пропозиції, зауваження. 

               3.1.11. Організовувати розгляд звернень громадян з питань, що 

належать до його компетенції і пов’язані з роботою відділу, а також звернення 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління 

виконавчого комітету. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ 

 

          4.1. У межах наданої компетенції працівники відділу мають наступні 

права: 

         4.1.1.Перевіряти дотримання законності відділами та іншими 

структурними підрозділами міської ради, її виконавчого комітету. 

          4.1.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 

нього завдань необхідні документи, довідки, інформації, інші матеріали від 

посадових осіб відділів, інших структурних підрозділів виконавчого комітету 

міської ради, виконавчих органів ради, організацій, установ, що належать до 

сфери управління міської ради. З метою своєчасного виконання завдань, які 

потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи 

зобов’язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу відділу. 

          4.1.3. Залучати (за згодою їх керівників) спеціалістів структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради, виконавчих органів ради, 

підприємств, установ, організацій для розгляду питань, що належать до його 

компетенції, у тому числі з метою підготовки проектів нормативно-правових 

актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які 

проводяться юридичним сектором відповідно до покладених на нього завдань. 

          4.1.4. Інформувати міського голову, виконавчий комітет про покладання 

на відділ обов’язків, що не належать до його функцій чи виходять за його межі, 

а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають 

документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань. 

           4.1.5 Брати участь у засіданні сесій міської ради, виконавчого комітету, 

засіданнях  інших консультативно-дорадчих органів, семінарах, нарадах, які 

проводяться в міській раді та її виконавчому комітеті у разі розгляду на них 

питань щодо практики застосування законодавства. 

 

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ 

 



  

              5.1.1. Структура та чисельність працівників відділу затверджується 

сесією міської ради за поданням міського голови. 

             5.1.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно Закону 

України «Про службу  в органах місцевого самоврядування» з дотриманням 

вимог Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових 

актів. 

             На посаду начальника юридичного відділу  призначається особа з 

повною вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, спеціаліста, стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого 

самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років. 

Післядипломна освіта у галузі знань – «державна служба». 

          Начальник юридичного відділу підзвітний та підконтрольний міському 

голові. Доручення начальнику юридичного відділу надаються безпосередньо 

міським головою. 

          5.1.3. Начальник відділу: 

- очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов’язки 

між працівниками та визначає ступінь їх складності; 

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення 

ефективності роботи Відділ; 

- представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, 

установами, організаціями в Україні та за її межами; 

- забезпечує дотримання вимог законодавства під час підготовки проектів 

розпоряджень міського голови, рішень ради, рішень виконавчого комітету, які 

вносяться на його розгляд міським головою, розглядає їх, візує, а вразі 

невідповідності законодавству забезпечує підготовку відповідного висновку 

(зауваження); 

- здійснює методичне керівництво правовою роботою виконавчого комітету 

міської ради; 

- візує проекти рішень міської ради, рішень виконавчого комітету, 

розпоряджень голови міської ради; 

-  планує роботу відділу та забезпечує виконання поточних планів його роботи; 

- забезпечує розгляд скарг, заяв громадян, підприємств, установ, організацій, 

які надійшли до відділу згідно з дорученням голови міської ради; 

- забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної 

правової політики в діяльності міської ради її виконавчих органах, несе 

персональну відповідальність перед міським головою за виконання покладених 

на відділ завдань. 

          5.1.4. Начальнику відділу підпорядковуються працівники відділу 

відповідно до штатного розпису. 

          5.1.5. Працівники відділу діють в межах повноважень, визначених 

посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

 



  

          6.1. Працівники відділу несуть відповідальність за неналежне виконання 

покладених на сектор даним положенням повноважень у порядку 

передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу 

розподіляються начальником відділу між працівниками Відділу та 

закріплюються у посадових інструкціях. 

          6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          7.1. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого 

акту міської ради її виконавчого комітету, розпорядження міського голови для 

прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з 

юридичним відділом не допускається. 

          7.2. Пропозиції відділу, щодо приведення у відповідність до 

законодавства проектів розпоряджень міського голови, інших правових актів 

міської ради її виконавчого комітету, що суперечить закону, підлягають 

обов’язковому розгляду відповідними посадовими особами виконавчих органів 

міської ради. У разі неврахування пропозиції юридичного відділу або 

часткового їх врахування відділ подає міському голові письмовий висновок до 

проекту акта. 

          7.3. Покладання на юридичний відділ обов’язків, які не передбачені цим 

Положенням і не стосується правової роботи, не допускається. 

          7.4. Припинення діяльності відділу здійснюється у встановленому 

порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

          7.5. Зміни і доповнення до цього положення вносяться у порядку, 

встановленому для його прийняття.  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради                      Л.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 питання Порядку денного 

 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Про  внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від 16.04.2021 р. № 246-VIII «Про затвердження Положення про відділ  

архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської ради» 

  

           Керуючись  пунктом 6 частини першої статті 26, пунктом 6 частини 

четвертої статті 42, статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», частиною 1 статті 6 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» Татарбунарська міська рада:  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Татарбунарської міської ради 

від 16.04.2021 р. № 246-VIII «Про затвердження Положення про відділ  

архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та земельних 

відносин Татарбунарської міської ради», доповнивши Положення наступними 

пунктами: 

 

Розділ IV «Повноваження відділу» доповнити пунктами 4.4. та 4.5.,  

а саме :  

«4.4. Відділ може використовувати бланк відділу архітектури відділу з 

питань управління майном архітектури та земельних відносин Татарбунарської 

міської ради.  

Форма бланку затверджується наказом начальника відділу з питань 

управління майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської 

ради 

Реєстрація листів здійснюється посадовою особою на яку покладено 

організацію та ведення діловодства у відділі з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради. 



  

4.5  Відділ веде журнали та книги згідно зведеної номенклатури справ, 

затвердженої наказом начальника відділу з питань управління майном 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради; 

прошнуровані та пронумеровані  журнали та книги зі зведеної номенклатури 

справ скріплюються печаткою начальника відділу з питань управління майном 

архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради.»  

         

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження,та транспорту; з питання фінансів, планування соціально-

економічного розвитку,інвестицій, планування території, будівництва , 

архітектури та благоустрою; з питань земельних відносин та 

природокористування. 

  

Міський голова                                          Андрій ГЛУЩЕНКО 

 
Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6 питання Порядку денного 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про внесення змін до рішення «Про утворення старостинських округів 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської 

області та затвердження Положення про старосту» 

 

Керуючись статтею 25,  частиною першою пунктом 6-1 статті 26, пунктом 

4 статтею 54-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Пункт 2 рішення першої сесії Татарбунарської міської ради від 03 

грудня 2020 р. № 9-VIII «Про утворення старостинських округів 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

та затвердження Положення про старосту», викласти в наступній редакції: 

 

2. Утворити на території Татарбунарської міської ради Білгород-

Дністровського району Одеської області 7 (сім) старостинських округів: 

1.1. Баштанівський старостинський округ з центром в селі Баштанівка 

Білгород-Дністровського району Одеської області. 

1.2. Білоліський старостинський округ з центром в селі Білолісся 

Білгород-Дністровського району Одеської області. 

1.3. Борисівський старостинський округ з центром в селі Борисівка 

Білгород-Дністровського району Одеської області. 

1.4. Глибоківський старостинський округ з центром в селі Глибоке 

Білгород-Дністровського району Одеської області. 

1.5. Дельжилерський старостинський округ з центром в селі Дельжилер, 

що складається з сіл Дельжилер, Нова Олексіївка Білгород-Дністровського 

району Одеської області. 

1.6. Нерушайський старостинський округ з центром в селі Нерушай 

Білгород-Дністровського району Одеської області.  



  

1.7. Струмківський старостинський округ з центром в селі Струмок, що 

складається з сіл Струмок, Спаське Білгород-Дністровського району Одеської 

області. 

 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та 

регуляторної діяльності. 

  
 

 

 

 Міський голова                                              Андрій  ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 
Проєкт рішення підготовлено 

юридичним відділом 

виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про створення аукціонної комісії  для продажу об’єктів комунальної 

власності Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району 

Одеської області 

 

Відповідно до статей 25, 26 частини першої статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію 

державного та комунального майна», наказу Фонду державного майна України 

від 06 квітня 2018 року №486 «Про затвердження положення про діяльність 

аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації», з метою 

підготовки об’єктів до приватизації,  Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити аукціону комісію для продажу об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

(далі комісія) та затвердити її персональний склад:  

Лєсніченко Олександр Вадимович – секретар міської ради, голова комісії; 

        Коваль Лариса Василівна - керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради, заступник голови комісії; 

Борденюк Віталій Миколайович - начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, секретар комісії; 

Станімак Іван Афанасійович – начальник відділу з питань управління 

майном, комунальної власності відділу з питань, архітектури та земельних 

відносин, член комісії; 

Павленко Наталя Василівна – виконуюча обов’язки начальника відділу 

архітектури, відділу з питань управління майном, комунальної власності 

відділу з питань, архітектури та земельних відносин, член комісії; 

Кравець Наталя Олександрівна - завідувач сектору економічного розвитку 

відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності; 

Мороз Анастасія Юріївна, головний спеціаліст відділу з питань управління 

майном, комунальної власності відділу з питань, архітектури та земельних 

відносин, член комісії; 



  

Кошельник Таміла Гнатівна – голова постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово – комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, член комісії; 

Чумаченко Людмила Василівна – голова постійної комісії з питань 

фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, член 

комісії. 

На період відсутності голови комісії, його повноваження здійснює 

заступник голови комісії. 

На період відсутності секретаря комісії, його повноваження здійснює 

обрана зі складу членів комісії особа, шляхом голосування більшістю членів 

комісії. 

2. Аукціонній комісії для продажу об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

у своїй діяльності керуватися Положенням про діяльність аукціонної комісії 

для продажу об’єктів малої приватизації, що затверджене наказом Фонду 

державного майна України від 06 квітня 2018 року №486. 

3. Основними завданнями є: 

- розроблення умов продажу та їх подання на затвердження 

Татарбунарській міській раді Білгород-Дністровського району Одеської 

області; 

- визначення стартової ціни; 

- визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни; 

- розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону; 

- введення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження 

Татарбунарській міській раді Білгород-Дністровського району Одеської 

області. 

4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше, як 

двох третин складу її членів. 

5. Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх 

на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, ухвальним є голос голови комісії. 

6. Рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування 

(«за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу. 

7. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника 

юридичного відділу виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської 

ради Борденюка В.М. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 Міський голова                                           Андрій  ГЛУЩЕНКО 
                                                                                         Проєкт рішення    

                                                                                                   підготовлений  

                                                                                                    юридичним відділом  

                                                                                                    виконавчого комітету (апарату) 

                                                                                                    Татарбунарська міська рада 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

 

Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності  

 

          Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, частини першої статі 

59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 

в Україні», наказу Фонду державного майна від 31.12.2015р. № 2075 «Про 

затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності» (в новій редакції відповідно до наказу Фонду державного майна від 

16.01.2018р. № 47 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності», пункту 16 Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 12 сесії 

Татарбунарської міської ради від 21 липня 2021 року № 448-VIII «Про 

затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

Татарбунарської міської ради, що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРИШИЛА: 

 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності № 1 від 20 серпня 2021 року, що додається до даного 

рішення. 

 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми «Милосердя» на 2021-2025 

роки 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26, підпункту 1 пункту «а» 

частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення міської ради від 22.12.2020 року № 28-VIIІ «Про 

затвердження програми «Милосердя» на 2021-2025 роки», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми «Милосердя» на 2021-2025 

роки», затвердженої рішенням Татарбунарської міської ради від 22.12.2020 

року № 28- VIIІ: 

 

1.1. Підпункт 10 пункту 1 переліку заходів Програми «Вирішення 

невідкладних питань матеріального, медичного, соціально-побутового 

забезпечення різних категорій жителів громади шляхом» після слів «90-річний» 

доповнити словами «95-річний». 

 

1.2. Пункт 1 переліку заходів Програми «Вирішення невідкладних питань 

матеріального, медичного, соціально-побутового забезпечення різних категорій 

жителів громади шляхом» доповнити: 

15) Надання щомісячної матеріальної допомоги батькам дітей з 

інвалідністю для забезпечення супроводу під час інклюзивного навчання 

асистентом дитини з інвалідністю. 

 

 1.3. Внести зміни у додаток 2 «Обсяги фінансування заходів програми 

«Милосердя» на 2021 рік» та доповнити його пунктом 13: 

 

№ з/п Напрямки забезпечення 

розвитку програми 

Обсяги 

фінансування 

Виконавець 



  

(грн.) 

1 Надання матеріальної 

допомоги жителям громади 

згідно рішень сесій 

Татарбунарської міської 

ради, виконавчого комітету 

Татарбунарської міської 

ради, розпоряджень 

міського голови 

 - 8000 Відділ 

соціального 

захисту та 

охорони здоров’я 

2 Надання щомісячної 

матеріальної допомоги 

батькам дітей з інвалідністю 

для забезпечення супроводу 

під час інклюзивного 

навчання асистентом 

дитини з інвалідністю 

 + 8000 Відділ 

соціального 

захисту та 

охорони здоров’я 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської міської ради 

(Діордієву О.В.). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій. 

 

 Міський голова                                           Андрій  ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт рішення підготовлено відділом 

соціального захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

 

Про питання соціального захисту населення 

 

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування організації роботи 

виконавчих органів міської ради, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розгляд питань соціального захисту населення віднести по 

повноважень заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій, гуманітарних питань. 

 

 Міський голова                                           Андрій  ГЛУЩЕНКО 
 

 

Проект рішення підготовлено відділом 

соціального захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання в межах апробації соціальних послуг за рахунок бюджетних 

коштів 

 

Керуючись частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про соціальні послуги», 

Порядком організації соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020 року № 587, Порядком апробації інтегрованої 

моделі надання соціальних послуг і деяких видів соціальної допомоги, які 

відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 року 

№817, з метою взяття участі у апробації інтегрованої моделі надання 

соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, яка 

проводиться в рамках реалізації експериментального проекту з організації в 

територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать 

до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих 

обставинах, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. У комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» 

Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 

в межах апробації здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету 

(незалежно від доходу отримувачів соціальних послуг) надання соціальних 

послуг: 

 - соціальна адаптація, соціальна профілактика, посередництво (медіація), 

соціальна інтеграція та реінтеграція, соціальний супровід, натуральна 

допомога, соціальні послуги з інформування, консультування, надання 

притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також 

соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово). 

 



  

2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Татарбунарської міської ради 

(Діордієву О.В.). 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій. 

 

 

Міський голова       Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект рішення підготовлено відділом 

соціального захисту та охорони здоров’я 

Татарбунарської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про затвердження Програми із запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки 

Татарбунарської міської ради  

 

Керуючись Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. 

№ 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи 

в сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознаками статі», Постанови Кабінету Міністрів від 24 лютого 2021 р. № 145 

«Про затвердження Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 

року», Типове Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів 

України від 22 серпня 2018 р. № 654, з метою захисту прав та інтересів осіб, які 

постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також 

надання допомоги постраждалим особам, реалізації кожної дитини права на 

зростання у безпечному сімейному оточенні, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму із запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на 2021-2025 роки Татарбунарської  

міської ради (Додаток 1). 

2. Фінансово-економічному відділу виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради передбачити кошти в місцевому бюджеті на 

реалізацію заходів Програми . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань фінансів, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій. 

Міський голова       Андрій ГЛУЩЕНКО 
 



  

Проєкт рішення підготовлено комунальною 

установою «Центр надання соціальних 

послуг» Татарбунарської міської ради 
                                                                                                           
 
 

                                                                                                         Додаток до проєкту рішення          

                                                                        Татарбунарської міської ради                    

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                            рішення Татарбунарської  

                                                                                            міської ради 

                                                                                            від  

 

Програма  

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі Татарбунарської міської ради  на 2021-2025 роки 

 

1.Загальні положення 

Програма запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознаками статі та торгівлі людьми Татарбунарської міської ради (далі – Програма) 

розроблена на підставі Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 

658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи в 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками 

статі», Постанови Кабінету Міністрів від 24 лютого 2021 р. № 145 «Про 

затвердження Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», Типове 

Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 

654. 
Програма спрямована на вирішення проблем, які з роками загострюються і 

стосуються демографічної ситуації, репродуктивного здоров'я, економіки родин, 

сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім'ях, а особливо в сім’ях 

в складних життєвих обставинах.  

На жаль, продовжують мати місце факти насильства над жінками в сім’ях,  що 

породжує проблеми, пов’язані з вихованням дітей, які спостерігають за 

насильством в сім’ї та переносять цей негативний досвід у власне життя.  

Реалізація заходів Програми дасть можливість на міському рівні вжити 

конкретні дії по захисту, підтримці та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, 



  

в тому числі відродженню традицій багатодітності, попередженню і протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, утвердженню гендерної 

рівності в усіх сферах життєдіяльності, обізнаності громадян зі своїми правами 

згідно діючого законодавства.  

2. Мета Програми 

Метою Програми є:  

 - здійснення комплексних заходів щодо попередження насильства в 

сім’ях або в яких існує реальна загроза його вчинення;  

 - вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому  

насильству;  

- захист та надання допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства; 

 - зміна насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, 

неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального 

ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських 

обов’язків, викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та 

обов’язки жінок і чоловіків. 

 -  - підвищення ефективності діяльності, взаємодії органів влади, 

громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії насильства.  

 

3. Основні завдання  Програми 
 

 Основними завданнями Програми є: 

  - реалізація комплексної державної політики щодо попередження домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі; 

  - забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких 

вчиняється домашнє насильство та насильство за ознакою статі або є реальна 

загроза його вчинення, та організації соціального супроводу таких сімей; 

  - підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про 

форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства, розуміння 

непропорційного впливу домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі на жінок і чоловіків, у тому числі на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, 

дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку шляхом проведення інформаційно-

просвітницької та роз’яснювальної роботи; 

  - формування у громаді нетерпимого ставлення до насильства та посилення 

готовності протидіяти його проявам, небайдужого ставлення до постраждалих 

осіб, насамперед дітей, усвідомлення домашнього насильства як порушення 

прав людини; 

  - створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі; 



  

  - організація фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім 

формам насильства щодо жінок, дітей, надання допомоги постраждалим від 

домашнього насильства. 

4. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми із запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі до 2025 року дасть змогу у сфері запобігання 

домашньому насильству: 

 підвищити рівень обізнаності населення громади у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечити 

руйнацію негативних стереотипів та формування нетерпимого ставлення до 

ненасильницької моделі сімейних відносин, що призведе до зменшення фактів  

насильства, вчинене членами однієї сім'ї, жорстокого поводження з дітьми; 

 забезпечення ефективної взаємодії усіх суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі; 

 створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від 

домашнього насильства і насильства за ознакою статі; 

 посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство, набуття 

ними навиків безконфліктного спілкування та відповідальності за свої вчинки і 

життя членів сім'ї; 

 надання консультацій з питань запобігання та протидії домашньому насильству 

і насильству за ознакою статі; 

 підвищення престижу сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей. 

5. Фінансове забезпечення Програми 

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету 

місцевої територіальної громади та інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

6. Строки виконання Програми 
 

Строки виконання – до 31 грудня 2025 року. Програма виконується в 

один етап (4 роки). 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Виконавцями Програми є комунальна установа «Центр надання 

соціальних послуг»  та відділ культури, сім’ї та молоді Татарбунарської міської 

ради.  

 Координація взаємодії виконавців заходів, передбачених Програмою, 

покладається на міського голову виконавчої ради. 

 

 

 

 



  

            Додаток 1 

            до рішення сесії 

            Татарбунарської міської ради 

            «___»   2021 року  №  

 

 

ПРОГРАМА 

із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

 ознакою статі на 2021-2025 роки 

 

Паспорт програми 

 

1. Повна назва Програми Програма із запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на 2021-2025 роки 

2.  Ініціатор розроблення Програми Татарбунарська міська рада 

2. Розробник Програми Комунальна установа «Центр надання 

соціальних послуг» Татарбунарської 

міської ради  

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

Комунальна установа «Центр надання 

соціальних послуг» Татарбунарської 

міської ради 

4. Термін реалізації Програми 2021 – 2025 роки 

5. Джерела фінансування Місцевий бюджет 

6. Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації  

Програми, тис. грн. 

7600 тис. грн. 1 

7. Розпорядник коштів Відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я Татарбунарської міської ради 
 

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів  Програми, може 

змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж 

терміну дії Програми.  

 

 

 

 

 



  

 

 



  

Додаток 2 

до рішення сесії  

Татарбунарської міської ради 

 №  

 

 

ЗАХОДИ 

щодо реалізації Програми із запобігання та протидії домашньому  

насильству і насильству за ознакою статі 

на 2021-2025 роки 

 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконання 

Виконавці Джерело 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

2021 2022 202

3 

202

4 

202

5 

1. Проведення профілактичної та 

роз’яснювальної роботи з батьками, 

особами, що їх замінюють, та 

іншими членами сімей у родинах, 

які опинились у складних життєвих 

обставинах та сім’ях, де існують 

випадки вчинення насильства щодо 

Протягом 

року 

комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Татарбунарської 

міської ради, 

служба у справах дітей 

Татарбунарської 

Бюджет 

міської 

територіально

ї громади  

- - - - - 



  

дітей або існує реальна загроза його 

вчинення 

міської ради 

2. Проведення просвітницької роботи 

серед учнівської молоді «Скажемо 

НІ! Насильству» 

 

Постійно комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Татарбунарської 

міської ради 

Бюджет 

міської 

територіально

ї громади 

 

- - - - - 

3. Проведення тренінгів для батьків з питань 

запобігання насильству в сім’ї 
Постійно комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Татарбунарської 

міської ради 

Бюджет 

міської 

територіально

ї громади 

 

 -  - - 

4. Інформування населення через засоби 

масової інформації про правові основи 

запобігання та протидії насильству, види 

допомоги особам, які потерпають від 

насильства в сім'ї 

 

Постійно відділ організаційної 

роботи, інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

Татарбунарської міської 

ради 

Бюджет 

міської 

територіально

ї громади 

    - 

5. Розміщення на інформаційних 

стендах в лікувальних закладах 

інформації для постраждалих осіб 

Постійно комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Бюджет 

міської 

територіально

- - - - - 



  

про заходи та соціальні послуги, 

якими вони можуть скористатися, а 

також номери телефонів 

відповідних служб, за якими вони 

можуть звернутися в разі 

необхідності 

 

Татарбунарської 

міської ради 

ї громади 

6. Розробка та розповсюдження 

інформаційних матеріалів (буклети, 

листівки) з питань рівних прав та 

можливостей чоловіків та жінок, 

попередження насильства в сім’ї, 

протидії боулінгу. 

 

Постійно комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Татарбунарської 

міської ради 

Бюджет 

міської 

територіально

ї громади  

0,4 1,2 1,6 2,0 2,4 

7. Забезпечення діяльності мобільної 

бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 

 

Постійно комунальна установа 

«Центр надання 

соціальних послуг» 

Татарбунарської 

міської ради 

Бюджет 

міської 

територіально

ї громади  

- - - - - 

 Всього за Програмою    0,4 1,2 1,6 2,0 2,4 



  

13 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про затвердження Програми відшкодування частини витрат на 

енергоефективні заходи для об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) Татарбунарської міської ради на 2021-2023 роки 

(«Енергоефективний дім») 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону 

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

енергоефективності», Програми підтримки  енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «Енергодім», затвердженої рішенням Наглядової 

ради державної установи «Фонд енергоефективності» від 16 вересня 2019 року, 

на виконання Закону України «Про енергозбереження» з метою фінансової 

підтримки населення та впровадження енергоефективних заходів в житлових 

будинках та досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних 

ресурсів не  менше 20% шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок 

бюджетів відповідних рівнів Татарбунарська міська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму відшкодування частини витрат на 

енергоефективні заходи для об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) Татарбунарської міської ради на 2021-2023 роки 

(«Енергоефективний дім») (з додатками) (додається). 

2.  Фінансовому відділу виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради при формуванні бюджету  на 2021 рік та наступні роки 

передбачати у міському бюджеті видатки на фінансування заходів Програми, з 

урахуванням ресурсної забезпеченості міського бюджету та приорітетності 

видатків. 

3.  Відділу з питань управління майном комунальної власності відділу з 

питань управляння майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради довести Програму до відому кредитно-

фінансових установ, які залучатимуться до кредитування ОСББ щодо 

впровадження енергоефективних заходів. 



  

4.  Організаційному відділу та відділу з питань діловодства  та 

контролю виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради 

забезпечити оприлюднення цього рішення через засоби масової інформації. 

5.   Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

Міський голова                                                               Андрій ГЛУЩЕНКО   

 

 

 
Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління майном, 

архітектури та земельних відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток до проєкту рішення  

Татарбунарської міської ради 

 

Затверджено 

рішення Татарбунарської 

міської ради  

«__» ________2021 р.  

№ ___- 

ПРОГРАМА 

відшкодування частини витрат на енергоефективні заходи для об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Татарбунарської міської 

ради на 2021-2023 роки («Енергоефективний дім») 

 

1. Програма 
 

1 Ініціатор розроблення Програми Відділ з питань управління майном 

комунальної власності відділу  

з питань управління майном,  

архітектури та земельних відносин 

2 Дата, номер і назва розпорядчогого 

документу про розроблення 

програми 

 

3 Розробник Програми Відділ з питань управління майном 

комунальної власності відділу  

з питань управління майном,  

архітектури та земельних відносин 

4 Співрозробник Програми Відділ архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та 

земельних відносин 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ архітектури відділу з питань 

управління майном, архітектури та 

земельних відносин 

6 Головний розпорядник  

бюджетних коштів 

Відділ з питань управління майном,  

архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради 

7 Учасники Програми ОСББ, Державне агентство з 

енергоефективності та  

енергозбереження України,  

банківські установи: АТ «Ощадбанк», 

філія ПАТ КБ «ПриватБанк» 

8 Термін реалізації Програми 2021 - 2023 роки 

 



  

8.1 Етапи виконання 2021- 2023 роки 

9 Перелік бюджетів, які беруть  

участь у виконання Програми 

Державний бюджет;  

міський бюджет;  

кошти ОСББ 

10 Загальний обсяг ресурсів, 

 необхідних для реалізації  

програми 

750000 гривень 

 

 

2.  Визначення мети Програми 

Метою Програми є впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків, 

забезпечення комфортних умов проживання мешканців та підвищення 

енергоефективності багатоквартирних будинків шляхом відшкодування з 

бюджету Татарбунарської міської ради частини коштів. 

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

жерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 

 

Програмою передбачено здійснення стимулювання ОСББ  до 

впровадження енергоефективних заходів шляхом цільового відшкодування з 

бюджету Татарбунарської міської ради частини коштів. 

Фінансування Програми буде здійснюватися у рамках затверджених 

щорічних бюджетних призначень в бюджеті Татарбунарської міської ради на 

відповідні цілі та за рахунок залучених кредитних коштів банківських установ: 

АТ "Ощадбанк"; АБ ПАТ КБ «ПриватБанк», коштів ОСББ, та з Державного 

бюджету шляхом відшкодування частини кредиту через Державне агентство з 

енергоефективності та енергозбереження України. 

Програма розрахована на 3 роки - на 2021-2023 роки. 

Етапи виконання Програми: 

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми. 

Головним розпорядником бюджетних коштів по Програмі виступатиме 

відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської ради. 

 

4. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 

Основним завданням Програми є запровадження механізму використання 

коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування тіла 

кредиту за залученими ОСББ у кредитно-фінансових установах кредитами на 

впровадження енергозберігаючих заходів. 



  

Урядовою Програмою підтримки ОСББ передбачено відшкодування 

частини суми кредиту на впровадження загально будинкових 

енергоефективних заходів (придбання енергоефективного обладнання, 

матеріалів) - у розмірі  не менше 20%. 

Кредити за державною програмою ОСББ, на території Татарбунарської 

міської ради надають банки: АТ "Ощадбанк", ПАТ КБ «ПриватБанк». Умови 

кредитування ОСББ, встановлюються банківськими установами. 

Програмою підтримуються такі заходи: 

- утеплення фасаду, покрівлі, дахового перекриття та підлоги; 

- заміна вікон та дверей у місцях загального користування; 

- інші енергозберігаючі заходи. 

Орієнтовний перелік енергоефективного обладнання та/ або матеріалів, 

які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені 

Порядком використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для 

здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

енергозбереження затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

17 жовтня 2011 року № 1056. 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 
 

Основними напрямами діяльності Програми є забезпечення зростання 

комфортності проживання, покращення енергозберігаючих показників 

житлових будинків, покращення рівня комфорту проживання мешканців через 

проведення робіт з впровадження енергозберігаючих заходів  на території 

Татарбунарської міської ради. 

Основні заходи Програми передбачають: 

- популяризацію механізмів впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних будинках за власні та залучені кошти, економічних, 

екологічних та соціальних переваг енергозбереження; 

- скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням 

через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; 

- зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії. 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Головний розпорядник коштів Програми - відділ з питань управління 

майном, архітектури та земельних відносин Татарбунарської міської ради що 

півроку готує  звіт про стан виконання Програми, готує пропозиції щодо 

уточнення показників, обсягів та джерел фінансування та подає на засідання 

виконавчого комітету, а за підсумками року на розгляд сесії міської ради.  

Відділ архітектури відділу з питань управління майном, архітектури та 



  

земельних відносин Татарбунарської міської ради здійснює обґрунтовану 

оцінку результатів програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо 

доцільності продовження тих чи інших завдань, включення додаткових завдань, 

уточнення показників, обсягів і джерел фінансування. 

На основі моніторингу та аналізу результативності Програми 

визначаються причини її неефективного чи недостатньо ефективного її 

виконання та пропонуються заходи, необхідні для поліпшення організації 

виконання. 

Головний розпорядник опубліковує звіт про результати виконання 

Програми  на офіційному сайті. 



  

                                                                                                             
Додаток 1 
до  Програми 

 
Ресурсне забезпечення програми 

 
№п/п Обсяг 

коштів 
фінансування 

тис. грн. 
2021р. 2022р. 2023р. 

1 Міський 
бюджет 

750000 150 000 300 000 300 000 

      
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Додаток 2 

                                                                                                          до Програми 

 

Типовий Договір №_____ 

                                                     про співпрацю 

«_____»___________2021р.                                                                м.Татарбунари 

 

Відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської  ради, Білгород-Дністровського району Одеської 

області  в особі______________________________________________________ 

який  діє на підставі___________ з однієї сторони та _______________(далі 

кредитно-фінансова установа), в особі 

_____________________________________,  який діє на 

підставі____________________ з іншої сторони(далі Сторони) уклали цей 

Договір про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

 
Предметом цього Договору є встановлення порядку, основних умов та 

принципів співпраці Сторін у процесі надання головним розпорядником  
коштів для ОСББ (далі – Позичальникам),  які отримали кредит у Кредитно- 
фінансовій установі на впровадження енергозберігаючих заходів у рамках 
реалізації Програми відшкодування частини кредитів на впровадження заходів 
з енергозбереження, капітального ремонту і реконструкції багатоквартирних 
будинків на території Татарбунарської міської ради на 2021-2023 роки 
(«Енергоефективний дім»).  

До енергозберігаючих заходів , які підлягають відшкодуванню у процесі 
кредитування відносяться такі заходи: 

- утеплення і капітальний ремонт покрівель, дахового перекриття, 
підвальних приміщень; 

- капітальний ремонт, модернізація всіх інженерних мереж і обладнання у 
будинку; 
- утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей); 
- модернізація систем освітлення під’їздів; 
- модернізація систем вентиляції; 
- встановлення обладнання з використання альтернативних до газу джерел 

енергії для потреб будинку. 
1.1. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою 

установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-

фінансової установи. 

1.2. Відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської  ради надає компенсацію частини кредиту у розмірі 20 



  

відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) кредиту, але не 

більше 150000 гривень за одним кредитним договором, на заходи з 

енергозбереження багатоквартирних будинків згідно з цією Програмою. 

 

2. Основні завдання Сторін 

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються: 

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми; 

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати 

кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове 

погашення частини кредиту за залученим кредитом, відповідно до умов 

Програми; 

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується 

предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, 

встановлювати науково- технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми 

особами й інформувати один одного про результати подібних контактів. 

3. Обов'язки і права відділу з питань управління майном, архітектури та 

земельних відносин Татарбунарської міської  ради: 

3.1. Відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської  ради зобов'язується: 

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою 

Реєстри Позичальників, які отримали кредит на заходи, передбачені в пункті 

1.1 цього Договору. 

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової 

компенсації тіла кредиту за Кредитним договором, відповідно до Реєстру 

Позичальників, наданого Кредитно- фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 

цього Договору. 

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою 

зведені реєстри Позичальників, згідно з п. 4.1.6 цього Договору. 

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати 

кошти часткової компенсації тіла кредиту, згідно із зведеними Реєстрами на 

транзитний рахунок, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі. 

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не 

частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок щодо суми коштів, які 

зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення тіла 

кредиту за Кредитними договорами. 

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть 

вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання 

ними чинності. 

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну 

таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі 

Департаменту, у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором. 

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором. 

3.2. Відділ з питань управління майном, архітектури та земельних відносин 

Татарбунарської міської  ради має право: 



  

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо 

вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування 

Позичальників. 

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою 

умов цього Договору. 

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників 

(згідно з додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим 

використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього 

Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-

фінансової установи за 10 робочих днів. 

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи 

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується: 

4.1.1. Надаватикредити Позичальникам на заходи, передбачені в пункті 1.1 

цього Договору, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними 

документами кредитно-фінансової установи. 

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації тіла 

кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з 

умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у зведеному 

реєстрі. 

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного 

Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, 

відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, 

визначеним у додатку 4 до цього Договору. 

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-

фінансовій установі на цілі, передбачені цим Договором, згідно з формою, 

наведеною в додатку 1 до цього Договору. 

4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати Віділу сформований за цей 

час Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою. 

4.1.6. Формувати та подавати Департаментові, не пізніше п’ятнадцятого числа 

наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 

2 до цього Договору. 

4.1.7. Перераховувати скеровані Відділом на рахунок Кредитно-фінансової 

установи кошти, призначені для часткової компенсації кредиту на поточні 

рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших 

договорів, укладених у межах цього Договору. 

4.1.8. Повідомляти Відділ про дострокове погашення кредиту на наступний 

робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на 

часткове відшкодування тіла кредиту за кредитом, повертати на рахунок 

Департаментові. 

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання 

часткової компенсації процентів Позичальникам, які отримали кредит у 

Кредитно-фінансовій установі на заходи, передбачені в пункті 1.1 до цього 

Договору. 

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором. 

4.1.11. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі 



  

«Ціль кредитування» зазначати: «За Програмою відшкодування частини тіла 

кредиту за кредитами, отриманими об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків та житлово-будівельними кооперативам у 

фінансових установах на впровадження енергоефективних заходів у житлових 

будинках на 2021-2023 рр.» з подальшим переліком товарів і послуг, на які 

надається кредит. 

4.2. Кредитно-фінансова установа має право: 

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку: 

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи 

та умовам цього Договору; 

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення 

про відмову у видачі кредиту. 

5. Відповідальність Сторін 

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених 

цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку 

з цим збитки. 

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які 

отримали кредит за Програмою, у Зведений реєстр згідно з додатком 2 до цього 

Договору. 

5.3. Відділ не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, 

перерахування коштів часткової компенсації тіла кредиту Позичальників з 

міського бюджету. 

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову 

Департаменту здійснювати часткове погашення частини кредитів, згідно із 

сформованими Кредитно- фінансовою установою зведеними Реєстрами. 

6. Форс-мажорні обставини 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з 

положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не 

контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне 

лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з 

ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, 

і таке інше, але не обмежуються ними. 

7. Строк дії Договору 

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до 

повного виконання Сторонами зобов’язань. 

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що 

бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого 

дня припинення дії Договору. 

7.3. Після закінчення дії Договору Департамент зобов’язується здійснювати 

часткове погашення процентів за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-

фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання 

Позичальником зобов’язань за кредитом. 



  

8. Прикінцеві положення 

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою 

Сторін, шляхом укладання додаткових договорів. 

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони 

намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має 

право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не 

дійшли згоди щодо врегулювання спору. 

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для 

кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу. 

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів 

згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками 

Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати 

часткову компенсацію процентів. 



 

Додаток 1 
до  договору 
про співпрацю № _____  
від “ _ “ ________ 2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛІ КРЕДИТУВАННЯ, які забезпечують енергоощадність та 
підпадають під відшкодування відсотків з кредитів для населення 

№ 
з/п 

Цілі 

1 Капітальний ремонт та утеплення стін фасаду. 

2 Утеплення і капітальний ремонт покрівель, дахового перекриття, підвальних 

приміщень. 

3 
Утеплення під’їздів (встановлення та заміна вікон, вхідних дверей, в 

приміщеннях загального користування). 

4 Модернізація систем освітлення під’їздів. 

5 Інші енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку. 



 

 
                                      Додаток 2  
                                      до договору 
                                      про співпрацю №  

від “___ “ 2021р. 

 
 

ПОГОДЖЕНО                                                                 ПОГОДЖЕНО 
кредитно-фінасова                                                             Головний розпорядник  
установа                                                                           коштів 
 _____________________ 

 
 
Реєстр № ________________  
 

позичальників, які отримали кредит у 
__________________________________________ 
за Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ,  на 
впровадження заходів з енергозбереження та реконструкції багатоквартирних 
будинків  на території Татарбунарської міської  2021-2023 роки 
«Енергоефективний дім» за              20_ рік. 

Реквізити кредитно-фінансової установи:____________________________ 
 ___________________________________________________________________  

«_____»_______________2021р.____________________________________________________________
__________ ______________  ____    (посада, прізвище та ініціали)              
(підпис)      

 

М.П. __________________ ___________________________________________ 

№ 
з/п 

Назва 

позичальника 

ЄДРПОУ Ціль 

кредиту № і дата 

кредитного 

договору 

Строк 
кредитного 
договору 

Сума 
кредиту, 

грн. 

Розмір 
компен 

сації, 
грн. 

Місце 
реєстрації 

позичальника 
(район, 
місто) 

         

         
Всього    

 
Кредитно-фінансова установа:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

Додаток 3 
до  договору 
про співробітництво №  
від «___»________2021р.___-
 _________________________________________________________ “ 201_ 
 

Зведений реєстр № __  
позичальників, які отримали кредит у 

________________ ________________ 
за Програму відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ,  на 
впровадження заходів з енергозбереження та реконструкції 
багатоквартирних будинків  на території Татарбунарської міської  2021-2023 
роки «Енергоефективний Дім» за_____ 20__  рік. 
______________ 
 
Реквізити кредитно-фінансової 
установи:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Назва 

позичальника 

ЄДРПОУ Ціль 

кредиту 
№ і дата 

кредитного 

договору 

Строк 
кредитного 

договору 

Сума 
кредиту, 

грн. 

Розмір 
компенсації, 

грн. 
        

        

        

Всього   

 
 

Кредитно-фінансова установа:__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

«_____»___________2021р._____________________________________________ 

                                                              (посада, прізвище та ініціали)       (підпис) 

 



 

 

 

 

Додаток 4 
до  договору 
про співробітництво №  
від « __ «_________ 2021р. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 
які необхідні для відшкодування частини кредиту 

(зберігаються у кредитно-фінансовій установі) 

1. Копія Статуту ОСББ. 

2. Свідоцтво про державну реєстрацію, а у разі, якщо воно не видавалося, 

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. 

3. Довідка з ЄДРПОУ, видана органами статистики (у разі державної 

реєстрації юридичної особи до 17.12.2012). 

4. Наказ (витяг з протоколу) про призначення керівників на посади. 

5. Копії паспортів керівника, головного бухгалтера, інших 

уповноважених осіб, які мають право підпису відповідних договорів та/або 

документів, що подаються до банку, засновників; копії довідок про 

присвоєння ідентифікаційних номерів вищезазначеним особам. 

6. Копія рішення відповідних органів управління позичальника (зборів 

членів ОСББ, спостережної ради, правління тощо) про отримання кредиту та 

проведення енергозберігаючих робіт, ремонту, модернізації будинку. 

7. Кредитний договір. 

8. Документи, які підтверджують цільове використання кредитних 

коштів: 

8.1. Рахунки - фактури. 

8.2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату 

коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія). 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПРОЄКТ     Р І Ш Е Н Н Я 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Про  внесення змін і доповнень до рішення Татарбунарської міської ради 

від 08.07.2021 р. № 372-VIII «Про надання згоди на приватизацію 

квартири за клопотанням Кунаєвої Ніни Олександрівни» за 

клопотанням Кунаєвої Ніни Олександрівни 

  

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

державного житлового фонду», пунктом 30 частини першої статті 26, 

статтею 40 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, надані документи інвентаризації нерухомого майна  

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. Внести зміни і доповнення до рішення Татарбунарської міської ради 

від 08.07.2021 р. № 372-VIII «Про надання згоди на приватизацію квартири 

за клопотанням Кунаєвої Ніни Олександрівни» щодо приватизації квартири 

за адресою: село Спаське, Білгород-Дністровського району Одеської області, 

вул. Центральна, буд. № 97-в, кв. 1, а саме: 

 

Пункт 2 зазначеного рішення викласти у новій редакції: 

«2. Зобов’язати громадянку Кунаєву Ніну Олександрівну сплатити 

вартість надлишкової загальної площі квартири (30,9 м2) в сумі 5 грн. 56 коп, 

з урахуванням, що загальна площа квартири становить 61,9 кв.м.». 

 



 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

  
Міський голова                                                 Андрій  ГЛУЩЕНКО 

                    

 

 
Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 питання Порядку денного 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність за  клопотаннями:   Байлук Віталія Вікторовича, 

Котович Олександра Івановича (м.Татарбунари), Миндру Никифора 

Архиповича (с.Борисівка)  

 

Керуючись статями  12, 79ˡ, 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 документацію із землеустрою Байлук Віталія 

Вікторовича, Котович Олександра Івановича, Миндру Никифора 

Архиповича,  Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність гр. Байлук Віталію Вікторовичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, м.Татарбунари, провулок Проектний, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0231. 

 2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Байлук Віталію Вікторовичу для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, провулок 

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

5125010100:02:002:0231. 

3. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність гр. Котовичу Олександру Івановичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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



 

район, м.Татарбунари, провулок Проектний, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0229. 

 4. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Котовичу Олександру Івановичу для будівництва та обслуговування 

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

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, 

провулок Проектний, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:0229. 

5. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність гр. Миндру Никифору Архиповичу для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

район, с.Борисівка, вулиця Новоселів,55, з площею земельної ділянки 0,2500 

га, з кадастровим номером 5125080800:02:001:0185. 

 6. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Миндру Никифору Архиповичу для будівництва та обслуговування 

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

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Борисівка, 

вулиця Новоселів,55, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 5125080800:02:001:0185. 

           7.     Зобовʼязати  заявників: 

           7.1.  Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку. 

           7.2.  Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

           7.3.  Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 

відходів 

                8.  Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше пʼяти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру. 

          9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 



 

16 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  у власність за  клопотаннями:   Поліщук-Бондарюк Марини 

Павліни (м.Татарбунари)  

 

Керуючись статями  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 

документацію із землеустрою Поліщук-Бондарюк Марини Павліни,  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення  земельної  

ділянки  в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Поліщук-Бондарюк 

Марині Павлівні для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район, м.Татарбунари, вулиця Чорноморська, буд. 80а, з площею земельної 

ділянки 0,0500 га, з кадастровим номером 5125010100:01:001:1988. 

 

 2. Надати в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років гр. Поліщук-

Бондарюк Марині Павлівні з цільовим призначенням 03.15, для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови за адресою: Одеська 

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

Чорноморська, буд. 80а, з площею земельної ділянки 0,0500 га, з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1988. 

 

           3.   Зобовʼязати  заявника: 

           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 пʼяти 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                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості)  та про надання в оренду земельної ділянки за  клопотанням:   

Рауцької Наталі Ульянівни (с.Борисівка) 

 

Керуючись статями  12, 79ˡ, 122, 123, 134, 186  Земельного кодексу 

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

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

Законом України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та 

документацію із землеустрою Рауцької Наталі Ульянівни (с.Борисівка),  

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо  

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

гр. Рауцькій Наталі Ульянівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Борисівка, вулиця 

Молодіжна, будинок 1, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 5125080800:02:001:0186. 

 

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

Рауцькій Наталі Ульянівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Борисівка, вулиця 

Молодіжна, будинок 1, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 5125080800:02:001:0186. 

 



 

        3.     Зобовʼязати  заявника: 

        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 пʼяти 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                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості)  за  клопотаннями:   Головченко Юлії Михайлівни 

(м.Татарбунари),  Кірік Лариси Костянтинівни (с.Глибоке), Усової 

Ганни Василівни (с.Струмок) 

 

Керуючись статями  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 Головченко  Юлії 

Михайлівни, Кірік Лариси Костянтинівни (с.Глибоке), Усової Ганни 

Василівни (с.Струмок), Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

         1. Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо  

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

гр. Головченко  Юлії Михайлівні для будівництва та обслуговування 

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

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

Горького, будинок 29, з площею земельної ділянки 0,0853 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:0349. 

        2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Головченко  Юлії Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

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

Горького, будинок 29, з площею земельної ділянки 0,0853 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:005:0349.  

 

3.  Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо  

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



 

гр. Кірік Ларисі Костянтинівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Глибоке, вулиця 

Лиманська, будинок 11, з площею земельної ділянки 0,2263 га, з кадастровим 

номером 5125081400:02:001:0259. 

4.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Кірік 

Ларисі Костянтинівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Глибоке, вулиця 

Лиманська, будинок 11, з площею земельної ділянки 0,2263 га, з кадастровим 

номером 5125081400:02:001:0259. 

5.  Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо  

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

гр. Усовій Ганні Василівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Татарбунарський район, с.Струмок, вулиця Перемоги, 

будинок 78, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125084700:02:001:1050. 

6.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Усовій Ганні Василівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Струмок, вулиця 

Перемоги, будинок 78, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 5125084700:02:001:1050. 

        7.    Зобовʼязати  заявників: 

        7.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

        7.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

             8.   Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше пʼяти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру. 

        9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 



 

19 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2021 року № 411 - VІІІ  «Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для 

надання в оренду за клопотанням сільськогосподарського виробничого 

кооперативу «Борисівський» 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, до пункту 34 

частини першої статті 26, статтею 40 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву  керівника СВК 

«Борисівський» Ватаманюка Івана Дмитровича, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в рішення  Татарбунарської міської ради від 08.07.2021 

року № 411 - VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для надання в оренду за 

клопотанням сільськогосподарського виробничого кооперативу 

«Борисівський» шляхом виключення пункту 3 з тексту рішення у зв’язку з 

тим, що на земельній ділянці 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  знаходиться комунальне майно міської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність за клопотаннями: Балануци Леонтія 

Степановича (с.Борисівка), Степаненка Вячеслава  Георгійовича 

(с.Нерушай) 

 

Керуючись статтями 12, 79-1, 116, 118, 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 Балануци Леонтія Степановича,  Степаненка 

Вячеслава   Георгійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Балануці Леонтію Степановичу з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, село Борисівка, вулиця 

Новоселів,57 орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Степаненку Вячеславу  Георгійовичу з 

цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород - Дністровський район, село Нерушай, вулиця 

Центральна,15 орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 



 

 3.Рекомендувати заявникам надати розроблений  проєкт землеустрою 

на затвердження сесії Татарбунарської міської ради.  

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

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

місцевості)  щодо земельної частки (паю) за клопотанням:  Лазар Віталія 

Вікторовича  

  

           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», Законом  України від 19.08.2018 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 Лазар Віталія Вікторовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) гр. Лазар Віталію Вікторовичу,  площею земельної ділянки 3,8 га,  

на підставі сертифіката на право на земельну частку (пай) від 25.10.1999 року 

серія № 0551292, з цільовим призначенням для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, за адресою: Одеська область, Білгород 

- Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Борисівка). 

 

2. Рекомендувати  заявнику надати розроблену технічну документацію 

із 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                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотаннями: Барбана Олександра 

Степановича, Панчева Олександра Ілліча, Флоря Світлани Іванівна, 

Власенко Ірини Анатоліївни, Власенко Ольги Григорівни, Гетманенка 

Анатолія Федоровича, Кобушкіна Юрія Миколайовича, Кобушкіна 

Ігоря Юрійовича, Тріщенка Іллі Борисовича, Дука Катерини 

Олександрівни 

 

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 проекти землеустрою Барбана Олександра 

Степановича, Панчева Олександра Ілліча, Флоря Світлани Іванівни, 

Власенко Ірини Анатоліївни, Власенко Ольги Григорівни, Гетманенка 

Анатолія Федоровича, Кобушкіна Юрія Миколайовича, Кобушкіна Ігоря 

Юрійовича, Тріщенка Іллі Борисовича, Дука Катерини Олександрівни, 

Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Барбану Олександру Степановичу 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 0,7100 га, з кадастровим 

номером: 5125081400:01:001:0938.  

 

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

Барбану Олександру Степановичу 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 0,7100 га, з кадастровим номером: 

5125081400:01:001:0938. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Панчеву  Олександру  Іллічу  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 0,7100 га, з кадастровим 

номером: 5125081400:01:001:0937.  

 

4. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Панчеву Олександру  Іллічу  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 0,7100 га, з кадастровим номером: 

5125081400:01:001:0937. 

 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Флорі Світлані Іванівні  для ведення особистого селянського 

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

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

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

5125080500:01:001:0552.  

 

6. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну у власність гр. 

Флорі Світлані Іванівні  для  ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород – Дністровський район  

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

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

5125080500:01:001:0552.  

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Власенко Ірині  Анатоліївні  для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород – 

Дністровський район  Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Нерушай), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим 

номером: 5125083400:01:001:1710.  

 

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

Власенко Ірині Анатоліївні  для  ведення особистого селянського 



 

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

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

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

5125083400:01:001:1710.  

 

7. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Власенко Ользі Григорівні  для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород – 

Дністровський район  Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Нерушай), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим 

номером: 5125083400:01:001:1707.  

 

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

Власенко Ользі Григорівні  для  ведення особистого селянського 

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

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

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

5125083400:01:001:1707. 

 

 9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Гетманенку Анатолію Федоровичу  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: 5125010100:01:001:0601.  

 

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

Гетманенку Анатолію Федоровичу  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: 

5125010100:01:001:0601. 

 

   11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Кобушкіну Юрію Миколайовичу  для ведення 

особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород 

– Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Василя Тура, 155/1, 

приміщення 1, з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим 

номером: 5125010100:01:001:0602.  

 



 

12. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну у власність гр. 

Кобушкіну Юрію Миколайовичу  для ведення особистого селянського 

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

м.Татарбунари, вулиця Василя Тура, 155/1, приміщення 1, з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером: 

5125010100:01:001:0602. 

 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Кобушкіну Ігорю Юрійовичу  для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород – 

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Василя Тура, 155/1, 

приміщення 2, 3, з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим 

номером: 5125010100:01:001:0599.  

 

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

Кобушкіну Ігорю Юрійовичу  для ведення особистого селянського 

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

м.Татарбунари, вулиця Василя Тура, 155/1, приміщення 2, 3, з площею 

земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим номером: 

5125010100:01:001:0599. 

 

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Тріщенку Іллі Борисовичу  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 2,0000 га, з кадастровим 

номером: 5125084700:01:001:0076.  

 

16. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну у власність гр. 

Тріщенку Іллі Борисовичу  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 2,0000 га, з кадастровим номером: 

5125084700:01:001:0076. 

 

17. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Дука Катерині Олександрівні  для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту 



 

м.Татарбунари), з площею земельної ділянки 2,0000 га, з кадастровим 

номером: 5125010100:01:001:1585.  

 

18. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну у власність гр. 

Дука Катерині Олександрівні  для ведення особистого селянського 

господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту м.Татарбунари), з 

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

5125010100:01:001:1585. 

 

   19.    Зобов`язати заявників:  

19.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну 

ділянку.  

19.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 

20. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру. 

 

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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 ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за заявою Муту Тетяни 

Іванівни (м. Татарбунари) 

 

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  заяву Муту Тетяни Іванівни, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди землі від 27.07.2021 року № 327, 

укладеного  Татарбунарською міською  радою з Муту Тетяною Іванівною   

щодо     земельної    ділянки  з кадастровим номером  

5125010100:01:001:0076,  площею 0,2765 га, з цільовим призначенням: 11.02, 

для розміщення та експлуатації основних,підсобних і допоміжних  будівель 

та споруд підприємств переробної,машинобудівної та іншої промисловості, 

за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район, м.Татарбунари, 

вулиця Чорноморська,  буд. 82-в за згодою сторін. 

2.  Зобовязати Орендаря:  

2.1. Сплатити орендну плату за користування землею з розрахунку до 

31.12.2021 року у зв’язку з достроковим припиненням договору оренди землі 

від 27.07.2021 року № 327. 

2.2. Здійснити державну реєстрацію додаткової угоди до договору 

оренди землі від 27.07.2021 року № 327 щодо припинення права оренди 

землі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 



 

24 питання Порядку денного 

 

                                           

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про поновлення дії договорів оренди землі за заявами:  Стоян Тетяни 

Климентіївни, Стояна Миколи Павловича,  Єфтодій Наталі 

Миколаївни, Блашку Федіра Іларіоновича, Кордулян Лілії 

Владиславівни, Нікульчи Віталія В’ячеславовича (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: Стоян Тетяни Климентіївни, Стояна Миколи Павловича, 

Єфтодій Наталі Миколаївни, Блашку Федіра Іларіоновича, Кордулян Лілії 

Владиславівни, Нікульчи Віталія В’ячеславовича, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір 

оренди землі від 03.08.2020 року б/н, Стоян  Тетяни Климентіївни на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,35 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 03.08.2020 року б/н, Стоян Миколі Павловичу  на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення, площею 3,60 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 03.08.2020 року б/н, Єфтодій Наталі Миколаївні на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,78 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 03.08.2020 року б/н, Блашку Федіру Ілларіоновичу на 

земельну ділянку сільськогосподарського призначення, площею 0,83 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 03.08.2020 року б/н, Кордулян Лілії Владиславівни 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. 

 

6. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір 

оренди землі від 03.08.2020 року б/н, Нікульчи Віталія В’ячеславовича 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. 

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питаннь земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 



 

25 питання Порядку денного 

 
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням  Палагіної 

Ольги Юріївни (с.Нерушай) 

 

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  Палагіної Ольги Юріївни (за 

довіреністю на ім’я Кошельника Юрія Никифоровича), Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р . Палагіній Ользі Юріївні з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0000 га. 

 

 2.  Рекомендувати гр . Палагіній  Ользі  Юріївні надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

3. Інформувати заявника, шо розробка проекту землеустрою є ризиком 

замовника. 

 

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 



 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

26 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  цільове призначення якої змінюється,  за клопотаннями 

Драгана Руслана Костянтиновича, Драган Емілії Яківни  
 

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 проекти землеустрою Драган 

Руслана Костянтиновича, Драган Емілії Яківни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється гр. 

Драгану Руслану Костянтиновичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Одеська область, 

Білгород-Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами 

населеного пункту с.Нерушай), з площею земельної ділянки  4,4399 га, 

кадастровий номер 5125083400:01:001:0007. 

 

2. Відвести гр. Драгану Руслану Костянтиновичу земельну ділянку 

приватної власності цільове призначення якої змінюється 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 с.Нерушай), з 



 

площею земельної ділянки 4,4399 га, кадастровий номер 

5125083400:01:001:0007. 

 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється гр. 

Драган Емілії Яківни для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський 

район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту 

с.Нерушай), з площею земельної ділянки  4,4399 га, кадастровий номер 

5125083400:01:001:0008. 

 

4. Відвести гр. Драган Емілії Яківни земельну ділянку приватної 

власності цільове призначення якої змінюється 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 с.Нерушай), з площею земельної 

ділянки 4,4399 га, кадастровий номер 5125083400:01:001:0008. 

 

         5.   Зобов`язати заявників:  

5.1.Здійснити державну реєстрацію змін щодо цільового призначення 

земельної ділянки.  

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 питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2021 року № 383 - VІІІ  «Про затвердження проекту  землеустрою  

відведення земельної ділянки у власність, за клопотанням Юларжі 

Оксани Олександрівни» 

 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 40 Закону 

України   «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву  

Юларжі Оксани Олександрівни, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення  Татарбунарської міської ради від 08.07.2021 

року № 383 - VIII, а саме  зазначити по батькові слово «Олександрівні» ( в 

усіх відмінках) замість слова «Олекксандрівні». 

 

2.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості)  та  передачу  в оренду земельної ділянки,  за  клопотанням   

Кормиженко Надії  Юхимівни (с.Білолісся) 

 

       Керуючись статями  12, 79ˡ, 122, 123, 186  Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України  «Про місцеве 

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

Законом України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та 

документацію із землеустрою  Кормиженко Надії Юхимівни, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо  

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

гр. Кормиженко Надії Юхимівні для будівництва та обслуговування 

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

за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський  район, с.Білолісся, 

вулиця Гагаріна,67, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим 

номером 5125080400:02:001:0376. 

 

       2.  Передати земельну ділянку в оренду  строком на 1 (один) рік гр. 

Кормиженко Надії Юхимівні для будівництва та обслуговування житлового 

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

Одеська область, Білгород- Дністровський  район, с.Білолісся, вулиця 

Гагаріна,67, з площею земельної ділянки 0,2500 га, з кадастровим номером 

5125080400:02:001:0376. 

 

       3. Зобовʼязати  заявника: 



 

       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 

пʼяти 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                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

29 питання Порядку денного 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 



 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості)  та передачу безоплатно у приватну власність земельної 

ділянки за клопотанням Нікульча Лідії Євстафіївни (с.Глибоке) 

 

Керуючись статтями 12, 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 документацію із землеустрою 

Нікульча Лідії Євстафіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  технічну документацію  із землеустрою щодо  

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

гр. Нікульча Лідії Євстафіївні, для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

Першотравнева, 45, з площею земельної ділянки 0,1362 га, з 

кадастровим номером 5125081400:02:001:0762. 

  

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Нікульча Лідії Євстафіївні, для будівництва і обслуговування житлового 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с.Глибоке, 

вулиця Першотравнева,  45, з площею земельної ділянки 0,1362 га, з 

кадастровим номером 5125081400:02:001:0762. 

 

           3.    Зобов`язати гр. Нікульча Лідію Євстафіївну: 

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 питання регулювання земельних відносин та природокористування. 



 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 питання Порядку денного 

 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 



 

Чотирнадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність,  за клопотанням Кічука Цвітана Борисовича 

(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 проект землеустрою Кічука Цвітана Борисовича,  

Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Кічук  Цвітану  Борисовичу 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  2,0000 га, з кадастровим 

номером: 5125084700:01:001:0068.  

 

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

Кічуку  Цвітану  Борисовичу  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 2,0000 га, з кадастровим номером: 

5125084700:01:001:0068. 

 

3.Зобов`язати Кічука  Цвітана  Борисовича:  

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 питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

 



 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 питання Порядку денного 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 



 

 
Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  у власність за клопотаннями: Профір Алли 

Вячеславівни, Мітакі Степана Івановича,  Мітакі  Ніни Василівни 

(с.Борисівка) 

 

Керуючись статтями 12, 79-1, 116, 118, 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 Профір Алли Вячеславівни,  Мітакі  Степана 

Івановича,   Мітакі  Ніни Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Профір Аллі Вячеславівні з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, село Борисівка, вулиця 

Новоселів,53 орієнтовною площею земельної ділянки 0,2500 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Мітакі  Степану  Івановичу з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, село Борисівка, вулиця 

Центральна,29 орієнтовною площею земельної ділянки 0,1700 га. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Мітакі  Ніні Василівні  з цільовим 

призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

область, Білгород - Дністровський район, село Борисівка, вулиця 

Центральна,31 орієнтовною площею земельної ділянки 0,2300 га. 

 

4. Рекомендувати заявникам надати розроблені  проєкти землеустрою 

на затвердження сесії Татарбунарської міської ради.  

 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 



 

Про надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:001:0106 в  м. 

Татарбунари за заявою Височан Олени Олегівни 

 

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

пунктами 30, 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Височан Олени Олегівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  

 

1. Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель  та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної  та іншої промисловості  з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0106, загальною площею 0,3000 га, 

за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район  м. Татарбунари, 

вул. Князева, будинок 65-а, яка знаходиться в оренді за договором оренди 

землі № 256 від 19.05.2020 року (запис про державну реєстрацію № 36892722  

від 09.06.2020 року)  

 

2. Зобов’язати  Височан Олени Олегівни , протягом 1 (одного) місяця з 

дня прийняття цього рішення укласти з міською радою, в особі міського 

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

авансового внеску в рахунок оплати робіт з проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в розмірі 20 (Двадцять) 

відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка становить 

станом на 01.01.2020 року 568836 (п’ятсот шістдесят вісім тисяч  вісімсот 

тридцять шість) гривень 74копійки.  

 

3. Сума авансового внеску у розмірі 113767 (сто тринадцять  тисяч 

сімсот шістдесят сім) гривень 35 копійок сплачується заявником - Височан 

Оленою  Олегівною, на рахунок Татарбунарської міської ради, зазначений у 

договорі про оплату авансового внеску, і зараховується до ціни продажу 

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

продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. 

 

4. Провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності та 

уповноважити міського голову А.П.Глущенка укласти з переможцем 



 

конкурсу договір на проведення робіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення.  

     

5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 



 

 

Про надання дозволу на розробку проектів  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Райляна 

Василя Володимировича, Гаєнкової Вікторії Володимирівні,  Гаєнкова 

Володимира Миколайовича, Біни Алли Володимирівни, Паюк Антоніни 

Володимирівни, Чернія Олександра Григоровича, Марченко Лариси 

Петрівни, Ющенка Івана Матвійовича, Райляна Владислава 

Володимировича, Виходець Світлани Олександрівни, Негой Валентини 

Василівни, Засипкіної Ганни Антонівни, Ігнатенка Віктора  Вікторовича, 

Корохода Юрія Павловича, Бузи Сергія Володимировича, Ігнатенко 

Олени Костянтинівни, Виходеця Володимира Михайловича, Сурдуленко 

Інни Анатоліївни, Урсу Євгена Вікторовича, Бузи Миколи Васильовича, 

Костельні Наталі Володимирівні, Степаненка Євгенія Марковича,  Гац 

Віри Михайлівни (с.Баштанівка) 

 

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  Райляна Василя Володимировича, 

Гаєнкової Вікторії Володимирівні,  Гаєнкова Володимира Миколайовича, 

Біни Алли Володимирівни, Паюк Антоніни Володимирівни, Чернія 

Олександра Григоровича, Марченко Лариси Петрівни, Ющенка Івана 

Матвійовича, Райляна Владислава Володимировича, Виходець Світлани 

Олександрівни, Негой Валентини Василівни, Засипкіної Ганни Антонівни, 

Ігнатенка Віктора  Вікторовича, Корохода Юрія Павловича, Бузи Сергія 

Володимировича, Ігнатенко Олени Костянтинівни, Виходеця Володимира 

Михайловича, Сурдуленко Інни Анатоліївни, Урсу Євгена Вікторовича, Бузи 

Миколи Васильовича, Костельні Наталі Володимирівні, Степаненка Євгенія 

Марковича,  Гац Віри Михайлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Райлян Василю Володимировичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 



 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Гаєнковій  Вікторії Володимирівні з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,6000 га. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Гаєнкову   Володимиру Миколайовичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Біне Аллі Володимирівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,8500 га. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Паюк Антоніні  Володимирівні  з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,5500 га. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Черній Олександру Григоровичу  з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Марченко Ларисі Петрівні  з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 



 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Ющенко Івану Матвійовичу  з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

9. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Райлян Владиславу Володимировичу  з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

10. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Виходець Світлані 

Олександрівні  з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка),   орієнтовною площею земельної ділянки 0,4300 га. 

 

11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Негой Валентині Василівні  з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4400 га. 

 

12. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Засипкіной Ганні Антонівні  

з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

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

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

13. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Ігнатенко Віктору 



 

Вікторовичу  з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

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

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,8000 га. 

 

14. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Короходу Юрію Павловичу  

з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

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

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

 

15. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Буза Сергію 

Володимировичу  з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка),   орієнтовною площею земельної ділянки 0,3500 га. 

 

16. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Ігнатенко Олені 

Костянтинівні  з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка),   орієнтовною площею земельної ділянки 0,3800 га. 

 

17. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Виходець Володимиру 

Михайловичу    з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка),   орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

18. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Сурдуленко Інні Анатоліївні    

з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

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

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4400 га. 



 

 

19. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Урсу Євгену Вікторовичу    з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

20. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Буза Миколі Васильовичу    з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4500 га. 

 

21. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Костельні Наталі 

Володимирівні    з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка),   орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

22. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Степаненко Євгенію 

Марковичу    з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

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

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

23. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Гац Вірі Михайлівні    з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4100 га. 

 

24. Рекомендувати заявникам надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 



 

25.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 



 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0340 в  м. 

Татарбунари  за заявою Комерзан Світлани Василівни 

 

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

пунктами 30, 34  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Комерзан Світлани 

Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  

 

1.Замовити експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для 

розміщення та експлуатації  будівель  і споруд додаткових транспортних 

послуг та допоміжних операцій  з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0340, загальною площею 0,2648 га, за адресою: Одеська 

область, Білгород-Дністровський район  м. Татарбунари, вул. Кілійська, 17, 

яка знаходиться в оренді за договором оренди землі № 289 від 12.10.2020 

року (запис про державну реєстрацію № 38709658  від 12.10.2020 року)  

 

2. Зобов’язати  Комерзан Світлану Василівну , протягом 1 (одного) 

місяця з дня прийняття цього рішення укласти з міською радою, в особі 

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

оплату авансового внеску в рахунок оплати робіт з проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в розмірі 20 

(двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

становить станом на 01.01.2021 року 826442 (вісімсот двадцять шість  тисяч  

чотириста сорок дві) гривні 86 копійок.  

 

3. Сума авансового внеску у розмірі 165288 (сто шістдесят п’ять тисяч  

двісті вісімдесят вісім) гривень 57 копійок сплачується заявником - Комерзан 

Світланою  Василівною, на рахунок Татарбунарської міської ради, 

зазначений у договорі про оплату авансового внеску і зараховується до ціни 

продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору 

купівлі -продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається. 

 

4. Провести конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності та 

уповноважити міського голову А.П.Глущенка укласти з переможцем 



 

конкурсу договір на проведення робіт з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення.  

     

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 питання Порядку денного 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 



 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за  клопотанням Саченка 

Сергія  Семеновича 

 

         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 Саченка Сергія Семеновича, 

Татарбунарська міська рада                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Саченку Сергію  Семеновичу, з цільовим 

призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

Одеська область, Білгород - Дністровський район, с.Струмок, вулиця 9 

Травня, орієнтовною площею земельної ділянки 0,0700 га. 

        2.  Рекомендувати заявнику надати розроблений проект 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                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

36 питання Порядку денного 

                                           

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 



 

 

 

Про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  цільове призначення якої змінюється,  за клопотаннями 

Спінова Олексія Васильовича  
 

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 Спінова  

Олексія Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

        1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки приватної власності гр. Спінову Олексію Васильовичу цільове 

призначення якої змінюється для ведення товарного сільськогосподарського 

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

Татарбунарська міська рада (за межами населеного пункту м.Татарбунари), 

з площею земельної ділянки  2,9995 га, кадастровий номер 

5125010100:01:001:1599. 

 

   2. Відвести гр. Спінову Олексію Васильовичу земельну ділянку 

приватної  власністі цільове призначення якої змінюється 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 м.Татарбунари), з площею земельної 

ділянки 2,9995 га, кадастровий номер  5125010100:01:001:1599. 

 

   3.   Зобов`язати Спінова Олексія Васильовича:  

   3.1.Здійснити державну реєстрацію змін 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                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 



 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 питання Порядку денного 

                                           

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 



 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо        

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості)  та передачу безоплатно у приватну власність земельної 

ділянки за клопотаннями: Іванцок Вікторії Семенівни, Новосад Марини 

Сергіївни, Бондаренко Олександра Петровича, Галка Василя Павловича 

(м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтями 12, 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», розглянувши клопотання Іванцок Вікторії 

Семенівни, Новосад Марини Сергіївни, Бондаренко Олександра Петровича, 

Галкі Василя Павловича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості)  гр. Іванцок Вікторії Семенівни, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Шкільна,8-а, з площею 

земельної ділянки 0,0715 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0348. 

 

2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Іванцок Вікторії Семенівни, для будівництва і обслуговування житлового 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, 

вулиця Шкільна,8-а, з площею земельної ділянки 0,0715 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:0348. 

 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості)  гр. Новосад Марині Сергіївні, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Клюшнікова,101, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:0230. 



 

 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості) гр. Новосад Марині Сергіївні, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Клюшнікова,101, з площею земельної ділянки 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:0230. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості) гр. Бондаренку Олександру Петровичу, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Дністровський район, м.Татарбунари, вулиця Тимошенко,29, з площею 

земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:0346. 

6.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бондаренку Олександру Петровичу, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Тимошенко,29, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:0346. 

 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в натурі  (на 

місцевості) гр. Галкі Василю Павловичу, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, 

м.Татарбунари, вулиця Київська, 96а, з площею земельної ділянки 0,1000 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:0258. 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Галкі Василю Павловичу, для будівництва і обслуговування житлового 

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

адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, м.Татарбунари, 

вулиця Київська, 96а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:0258. 

 

           9.   Зобов`язати заявників: 

9.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку. 

9.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

9.3. Укласти з комунальним підприємством договір на вивезення 



 

відходів. 

 

          10.Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не 

пізніше п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію 

цього рішення до відділу Держгеокадастру. 

 

          11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 



 

Чотирнадцята  сесія VIII скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність, за клопотанням  Рогожиної Тетяни Андріївни 

(с.Борисівка) 

 

Керуючись статтями 12, 79ˡ, 116, 118, 121-122, 186, 186-1, Земельного 

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

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

землеустрій», розглянувши клопотання та проект землеустрою Рогожиної 

Тетяни Андріївни,  Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Рогожиній  Тетяні  Андріївні  для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород – 

Дністровський район  Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Борисівка), з площею земельної ділянки  0,2000 га, з кадастровим 

номером: 5125080800:01:001:0793.  

 

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

Рогожиній  Тетяні  Андріївні    для  ведення особистого селянського 

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

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

площею земельної ділянки 0,2000 га, з кадастровим номером: 

5125080800:01:001:0793. 

 

3.    Зобов`язати Рогожину   Тетяну  Андріївну:  

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 питання земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  



 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 



 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі за заявою:  Стояна Юлія 

Яковича (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 заяву Стоян Юлія Яковича, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір 

оренди землі від 03.08.2020 року б/н, Стоян  Юлія Яковича на земельну 

ділянку для ведення товаросільськогосподарського виробництва, площею 

1,94 га, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питаннь земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

40 питання Порядку денного 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 



 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за заявою Радова Анатолія 

Івановича (м.Татарбунари) 

 

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  заяву Радова Анатолія Івановича, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди землі від 01.09.2020 року № 273 

укладеного  Територіальною громадою м.Татарбунари з Радовим Анатолієм 

Івановичем   щодо     земельної     ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0325, площею 0,0870 га, з цільовим призначенням: 02.01, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських 

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

Білгород- Дністровський район, Татарбунарська міська рада,  м.Татарбунари, 

вулиця Барінова, буд. 3,  за згодою сторін. 

2.  Зобов`язати заявника надати на державну реєстрацію додаткову 

угоду до договору оренди землі від 01.09.2020 року № 273  щодо 

припинення права оренди на цю земельну ділянку. 

         3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин та 

природокористування. 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

41 питання Порядку денного 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА   РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 



 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою з 

кадастровим номером   5125010100:01:001:1713  за клопотанням Чмиги  

Ольги  Григорівни та про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1713 за клопотанням Чмиги  

Олега Максимовича 

 

 

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 Чмиги Ольги Григорівни, Чмиги 

Олега Максимовича,  Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1713, площею 2,3535 га, яка 

знаходиться у користуванні  гр. Чмиги Ольги Григорівни, 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 користування для приватизації члена СФГ Чмигою 

Олегом Максимовичем. 

2. Ввважати таким, що втратив чинність Державний Акт на право 

постійного користування виданий на імя Чмиги Ольги Григорівни на 

земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення фермерського 

господарства площею 2,3535 га (кадастровий номер 5125010100:01:001:1713). 

3. Зобов’язати Чмигу Ольгу Григорівну здійснити державну реєстрацію 

припинення права постійного користування земельною ділянкою. 

4. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) гр. Чмизі Олегу Максимовичу,  щодо земельної ділянки з 

кадастровим номером 5125010100:01:001:1713, площею 2,3535 га, з цільовим 

призначенням: 01.02, для ведення фермерського господарства, за адресою: 

Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська міська 



 

рада (за межами населеного пункту м.Татарбунари), з метою передачі у 

приватну власність як члену фермерського господарства. 

 

5. Рекомендувати гр.Чмизі Олегу Максимовичу надати технічну 

документацію із землеустрою на розгляд чергової сесії міської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 Міський голова                                                                 Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 



 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

згідно державного акту серії ОД, виданного від  30.05.1997 р.  на ім’я   

Тарути Аксентія Васильовича за клопотанням: Савчук Анни 

Аксентіївни, м.Татарбунари) 

 

Керуючись статтею 12, 122, 141, пунктом 1 статті 142 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Савчук Анни 

Аксентіївни, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Припинити  право постійного користування  на земельну   ділянку,  

згідно державного акту серії ОД, виданий  30.05.1997р.  на ім’я   Тарути 

Аксентія  Васильовича,  з цільовим призначенням: 01.03, для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,40 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, за межами населеного 

пункту, у зв’язку зі  смертю власника (на підставі свідоцтва про смерть).  

2. Вважати таким, що втратив чинність державний акт на право 

постійного користування землею від 30.05.1997 року серія ОД,  з цільовим 

призначенням:  01.03, для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,40 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, за межами населеного пункту.  

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питаннь земельних відносин та природокористування. 

 

 Міський голова                                                                 Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

43 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 



 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі за заявою  Стояна 

Олександра Юлійовича, (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 заяву Стоян  Олександра Юлійовича, Татарбунарська міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір 

оренди землі від 03.08.2020 року № б/н Стояну  Олександру Юлійовичу на 

земельну ділянку для ведення товаросільськогосподарського виробництва, 

площею   1,65 га, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський 

район, Татарбунарська міська рада, с. Борисівка (за межами населеного 

пункту). 

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питаннь земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

44 питання Порядку денного 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 



 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотанням: Позднія 

Романа  Володимирович ( с. Нерушай) 

 

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  Позднія Романа Володимировича , 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Позднію Роману Володимировичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0000 га. 

 

2. Рекомендувати г р .  Позднію Роману Володимировичу надати 

розроблений проект землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської 

міської ради. 

 

3.Інформувати заявника що розроблення проекту землеустрою є 

ризиком замовника. 

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

Міський голова                                                                 Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

45 питання Порядку денного 



 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про поновлення дії договору оренди землі за заявою:  Профір Алли 

Вячеславівни, (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 заяву Профір Алли Вячеславівни, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Поновити до 01.01.2022 року з можливістю пролонгації договір 

оренди землі від 03.08.2020 року б/н, Профір Алли Вячеславівни на земельну 

ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею   

2,90 га, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питаннь земельних відносин та природокористування.  

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 

 

 

 

 

46 питання Порядку денного 



 

 

 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Кошельник 

Олени Аксентіївни, Кошельник Максима Семеновича, Кошельник 

Антоніни Юхимівни (с.Нерушай)  

 

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  Кошельник Олени Аксентіївни,  

Кошельник Максима Семеновича,  Кошельник Антоніни Юхимівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Кошельник Олені Аксентіївні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Нерушай),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 2,0000 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Кошельник Максиму Семеновичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0000 га. 

 



 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Кошельник Антоніні  Юхимівні з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 1,0000 га. 

 

4. Рекомендувати заявникам надати розроблений проект землеустрою 

на затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

5.Інформувати заявників що розроблення проекту землеустрою є 

ризиком замовника. 

 

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Іонела 

Петра Івановича, Фрунзе Костянтина Юхимовича, Бузи Яківа 

Микитовича,  Гіржевої Олени Олегівни, Гіржева Леоніда Петровича, 

Бузи Раїси Омелянівни, Неліповського Михаїла,  Бузи Сергія  

Леонтійовича, Чіяченка Володимира Гавриловича, Степаненка Олега  

Яковича, Разінкіної Антоніни Григорівни, Грибенча Ірини Вікторівни, 

Грибенча Олега Валер’яновича, Чумаченко Алли Костянтинівни 

(с.Баштанівка) 

 

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  Іонела Петра Івановича, Фрунзе 

Костянтина Юхимовича, Бузи Яківа Микитовича,  Гіржевої Олени Олегівни, 

Гіржева Леоніда Петровича, Бузи Раїси Омелянівни, Неліповського Михаїла,  

Бузи Сергія  Леонтійовича, Чіяченка Володимира Гавриловича, Степаненка 

Олега   Яковича, Разінкіної Антоніни Григорівни, Грибенча Ірини Вікторівни,  

Грибенча Олега Валер’яновича, Чумаченко Алли Костянтинівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Іонелу Петру Івановичу з цільовим 



 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Фрунзе Костянтину Юхимовичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Бузі Яківу Микитовичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с. Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Гіржевій Олені Олегівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Гіржеву Леоніду Петровичу з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Бузі Раїсі Омелянівні  з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,4500 га. 

 



 

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Неліповському  Михаїлу  з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,8000 га. 

 

8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Бузі Сергію Леонтійовичу  з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,3500 га. 

 

9. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Чіяченку  Володимиру Гавриловичу  з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

10. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Степаненку Олегу Яковичу  з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,3500 га. 

 

11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Разінкіній Антоніні 

Григорівні  з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

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

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,3200 га. 

 

12. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Грибенча Ірині Вікторівні  з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 



 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,4100 га. 

 

13. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Грибенча Олегу 

Валер’яновичу  з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка),   орієнтовною площею земельної ділянки 0,3500 га. 

 

14. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Чумаченко Аллі 

Костянтинівні  з цільовим призначенням для ведення особистого 

селянського господарства, за адресою: Одеська область, Білгород - 

Дністровський район, Татарбунарська міська рада (за межами населеного 

пункту с.Баштанівка),   орієнтовною площею земельної ділянки 0,4000 га. 

 

15. Рекомендувати заявникам надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

16.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Савчук 

Анни Аксентіївни, Жаран Оксани Вікторівни (м.Татарбунари),  

Чумаченка Олександра Миколайовича   (с.Струмок), Дибченка Миколи 

Миколайовича (с.Борисівка), Мукієнко Алли Андріїївни (с.Нова 

Олексіївка),  Стояна Олександра Олексійовича (с.Спаське)  

 

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    Савчук Анни Аксентіївни, Жаран 

Оксани Вікторівни, Чумаченка Олександра Миколайовича, Дибченка 

Миколи Миколайовича, Мукієнко Алли Андріївни, Стояна Олександра 

Олексійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Савчук Анні Аксентіївні 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 0,4000 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Жаран Оксані Вікторівні 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 1,7 га. 

 

3.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Чумаченку Олександру Миколайовичу 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. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Дибченку Миколі Миколайовичу 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 0,5 га. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Мукієнко Аллі Андріївні 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 1,8 га. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Стояну Олександру Олексійовичу 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 с.Спаське,  вул. Центральна, 71а, орієнтовною площею земельної 

ділянки 0,25 га. 

 

7. Рекомендувати заявникам надати розроблений проект землеустрою 

на затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

8.Інформувати заявників, що розроблення проектів землеустрою є 

ризиком замовника. 

 

9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 



 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Колесник 

Марини Борисівни, Кошельник Вероніки Юріївни, Кошельник Марини 

Юріївни, Маврова Миколи Михайловича, Петкова Віталія 

Євгенійовича, Кобзар Наталі Борисівни, Талавіра Владислава 

Анатолійовича, Гладкого Анатолія Омеляновича, Кожухаря Олександра 

Анатолійовича,  Кожухар Наталі Василівни, Костенка Максима 

Сергійовича (с.Нерушай) 

 

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:   Колесник Марини Борисівни, 

Кошельник Вероніки Юріївни, Кошельник Марини Юріївни, Орзенко Анни 

Олександрівни, Петкова Віталія Євгенійовича, Кобзар Наталі Борисівни, 

Талавіра Владислава Анатолійовича, Гладкого Анатолія Омеляновича, 

Кожухаря Олександра Анатолійовича,  Кожухар Наталі Василівни, Костенка 

Максима Сергійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 



 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Колесник Марині Борисівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Нерушай),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,0 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Кошельник Вероніці Юріївні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Нерушай),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,0 га. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Кошельник Марині Юріївні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Нерушай),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 1,0 га. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Маврову Миколі Михайловичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0 га. 

 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Петкову ВІталію Євгенійовичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0 га. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Кобзар Наталі Борисівні з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 



 

міська рада (за межами населеного пункту с.Нерушай),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,72 га. 

 

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Талавіра Владиславу Анатолійовичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0 га. 

 

8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Гладкому Анатолію Омеляновичу 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 с.Нерушай,  вул. Мічуріна, 25, орієнтовною площею земельної ділянки 

0,25 га. 

 

9. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Кожухарю Олександру Анатолійовичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0 га. 

 

10. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Кожухар Наталі Василівні з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0 га. 

 

11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Костенку Максиму 

Сергійовичу  з цільовим призначенням для ведення особистого селянського 

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

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

орієнтовною площею земельної ділянки 2,0 га. 

 



 

12. Рекомендувати заявникам надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

 

13.Інформувати заявників,  що  розробка проекту землеустрою є 

ризиком замовника. 

 

14.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія  VIII скликання 

 
Про визнання таким що втратило чинність пункт 36 рішення 

Татарбунарської міської ради від 08.07.2021 року № 416 - VІІІ  за 

клопотанням Орлова Миколи Олеговича 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, до пункту 34 

частини першої статті 26, статтею 40 Закону України   «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву  Орлова Миколи Олеговича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вважати таким, що втратив чинність пункт 36 рішення 

Татарбунарської міської ради від 08.07.2021 року № 416 - VІІІ  у частині, що 

стосується Орлова Миколи Олеговича, у зв’язку з його добровільною 

відмовою від розробки проекту землеустрою. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність за клопотаннями: Ігнатенка 

Віталія Антоновича, Тимошенка Юрія Тимофійовича, Чияченка Сергія 

Миколайовича,  Павлова Миколи Сидоровича, Колесніка Віктора 

Васильовича, Верстюк Альберта Івановича, Шалар Віталія Івановича, 

Максименко Наталі Миколаївни, Каралій Олександра Андрійовича, 

Каралій Лідії Георгіївни, Українець Інни Іванівни (с.Баштанівка)  

 

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  Ігнатенка Віталія Антоновича, 

Тимошенка Юрія Тимофійовича, Чияченка Сергія Миколайовича,  Павлова 

Миколи Сидоровича, Колесніка Віктора Васильовича, Верстюк Альберта 

Івановича, Шалар Віталія Івановича, Максименко Наталі Миколаївни, 

Каралій Олександра Андрійовича, Каралій Лідії Георгіївни, Українець Інни 

Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Ігнатенку Віталію Антоновичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,35 га. 

 

2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Тимошенку Юрію Тимофійовичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 



 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,40 га. 

 

3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Чияченку Сергію Миколайовичу з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,40 га. 

 

4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Павлова Миколи Сидоровича з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,70 га.  

 

5. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Колесніка Віктора Васильовича з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,90 га. 

 

6. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Верстюк Альберта Івановича з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,50 га. 

 

7. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Шалар Віталія Івановича з цільовим 

призначенням для ведення особистого селянського господарства, за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка),   орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,42 га. 

 



 

8. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Максименко Наталі Миколаївни з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,40 га. 

 

9. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність г р .  Каралій Олександра Андрійовича з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,42 га. 

 

10. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Каралій Лідії Георгіївни з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,55 га. 

 

11. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність г р .  Українець Інни Іванівни з 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, 

за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, 

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

орієнтовною площею земельної ділянки 0,21 га. 

12. Рекомендувати заявникам надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської міської ради. 

13.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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 ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про припинення дії договору оренди землі за заявою Левицької Марії 

Вікторівни (с.Глибоке) 

 

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  заяву Левицької Марії Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди землі від 11.12.2012 року № 9, 

укладеного  Татарбунарською міською  радою з Левицькою Марією 

Вікторівною   щодо     земельної     ділянки з кадастровим номером 

5125081400:02:001:0254, площею 0,02 га, з цільовим призначенням: 03.07, 

для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Білгород- Дністровський район, с.Глибоке, вулиця Гагаріна,  буд. 61 

у зв’язку з переходом права власноті на будівлю до іншої особи. 

 

2.  Зобовязати Орендаря здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі від 11.12.2012 року № 9 щодо припинення 

права оренди землі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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 ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання в оренду земельної ділянки за заявою Монастирліу 

Ганни Григорівни (с.Глибоке) 

 

Керуючись статтею 12, статті 122, 123 Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», 

розглянувши  заяву Монастирліу Ганни Григорівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати в оренду строком на 1 (один) рік гр. Монастирліу Ганні 

Григорівні земельну   ділянку з кадастровим номером 

5125081400:02:001:0254,  площею 0,02 га, з цільовим призначенням: 03.07, 

для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі, за адресою: Одеська 

область, Білгород- Дністровський район, с.Глибоке, вулиця Гагаріна,  буд. 61 

у зв’язку з переходом права власноті на будівлю до іншої особи. 

2.  Зобов’язати Орендаря здійснити державну реєстрацію додаткової 

угоди до договору оренди землі від 11.12.2012 року № 9 щодо припинення 

права оренди землі. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО 

 

 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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 ТАТАРБУНАРСЬКА  МІСЬКА РАДА 

 
П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за клопотанням Фрунзе Георгія Костянтиновича 

 

 

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 Фрунзе Георгія Костянтиновича,  

Татарбунарська міська рада 

 

 ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) гр. Фрунзе Георгію Костянтиновичу,  з цільовим призначенням: 

01.01,  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,  на 

підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) від 12.08.2003 року 

серія № 557595, щодо земельної ділянки орієнтовною площею 4,85 га за 

адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, Татарбунарська 

міська рада (за межами населеного пункту с.Баштанівка). 

 

2. Рекомендувати Фрунзе Георгію Костянтиновичу надати технічну 

документацію із землеустрою на розгляд чергової сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань земельних відносин та природокористування. 

 

Міський голова                                                                  Андрій ГЛУЩЕНКО  

 

 



 

Проєкт рішення підготовлений 

відділом з питань управління 

майном, архітектури та земельних 

відносин 
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