
 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 
 

Про підтримку депутатського запиту 
Рацького Д.Г. щодо з’ясування законності 
цін на скраплений газ в м. Татарбунари 

 
 
 
 

 
     Відповідно статей 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» , частини 7 
статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міської ради 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Підтримати депутатський запит Рацького Д.Г. щодо з’ясування законності цін на скраплений 
газ в м. Татарбунари (додається). 
 
2. Доручити голові Татарбунарської міської ради Глущенко А.П. направити даний запит до 
Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України для 
розгляду та вирішення питання по суті. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питання 
законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних 
громад та соціальних питань. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
«_30__»__листопада __2016р. 
№ _194_ -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
_______________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
Про підсумки виконання міського  
бюджету за 9 місяців 2016 року 
 
Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2016 

року», відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Інформацію про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року 

взяти до відома.  
 
2.   Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року по доходах з 

урахуванням трансфертів всього в сумі 15 322 824,67 грн., в тому числі по доходам загального 
фонду – 13 096 893,54 грн. та доходам спеціального фонду 2 225 931, 13  грн. (додаток 1). 

 
 3. Затвердити виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року по видаткам всього у 
сумі 15 006 619,48 грн., в тому числі  по видаткам загального фонду – 11 134 626,19 грн. та по 
видаткам спеціального фонду – 3 871 993,29 грн. (додаток 2). 

 
 4. Затвердити звіт про споживання електроенергії, твердого палива та води бюджетними 
установами міського бюджету за 9 місяців 2016 року (додаток 3). 

  
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів та управління майном. 
        
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_30__»__листопада __2016р. 
№ _195_ -VІІ 



        Додаток 1 
        до рішення  міської ради 
        від  "__"_________  2016 року 

        
№ ______-
VІІ   

Звіт про виконання доходної частини  міського бюджету за 9 місяців 2016 року за класифікацією доходів 
        грн.   

  Показники 

 
Затверджено 

план на 9 
місяців. 
2016 р. з 

урахуванням 
змін 

у тому числі 

Виконано 

у тому числі 

Виконання 
до плану 

за  2016 р., 
% 

у тому числі 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  Д О Х О Д И                   

10000000 Податкові надходження 8 434 719,00 8 401 
869,00 32 850,00 9 295 

544,56 
9 242 

214,56 53 330,00 110,2 110,0 162,3 

11000000 

Податки на доходи, 
податок на прибуток, 
податки на збільшення 
ринкової вартості 

10 315,00 10 315,00   10 315,00 10 315,00   100,0 100,0   

11020200 
Податок на прибуток 
підприємств 
комун.власності 

10 315,00 10 315,00   10 315,00 10 315,00   100,0 100,0   

14000000 Внутрішні  податки на 
товари  та послуги  3 463 288,00 3 463 

288,00   3 800 
377,51 

3 800 
377,51   109,7 109,7   

14040000 

Акцизний податок  з 
реалізації субєктами 
господар.роздріб.торгівлі  
підакцизних товарів  

3 463 288,00 3 463 
288,00   3 800 

377,51 
3 800 

377,51   109,7 109,7   

18000000 Місцеві податки і збори 4 928 266,00 4 928 
266,00   5 431 

522,05 
5 431 

522,05   110,2 110,2   

18010000 Податок на майно 1 903 893,00 1 903 
893,00   2 290 

443,05 
2 290 

443,05   120,3 120,3   

18010100 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

720,00 720,00   145,73 145,73   20,2 20,2   

18010200 Податок на нерухому 90,00 90,00   1 185,86 1 185,86   1 317,6 1 317,6   



майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
житлової нерухомості 

18010300 

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений фізичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

3 694,00 3 694,00   6 418,70 6 418,70   173,8 173,8   

18010400 

Податок на нерухому 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 
сплачений юридичними 
особами, які є 
власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

4 828,00 4 828,00   -2 769,09 -2 769,09   -57,4 -57,4   

18010500 Земельний податок з 
юридичних осіб 183 804,00 183 

804,00   245 
194,25 

245 
194,25   133,4 133,4   

18010600 Орендна плата з 
юридичних осіб 782 793,00 782 

793,00   929 
263,55 

929 
263,55   118,7 118,7   

18010700 Земельний податок з 
фізичних осіб 73 960,00 73 960,00   235 

493,40 
235 

493,40   318,4 318,4   

18010900 Орендна плата з фізичних 
осіб 815 604,00 815 

604,00   849 
538,43 

849 
538,43   104,2 104,2   

18011000 Транспортний податок з 
фізичних осіб 38 400,00 38 400,00   25 972,22 25 972,22   67,6 67,6   

18020000 
Збір за місця для 
паркування 
трансп.засобів  

45 218,00 45 218,00   48 624,00 48 624,00   107,5 107,5   

18030000 Туристичний збір 4 962,00 4 962,00   6 721,00 6 721,00   135,4 135,4   

18030200 
Туристичний збір, 
сплачений фізичними 
особами 

4 962,00 4 962,00   6 721,00 6 721,00   135,4 135,4   

18050000 Єдиний податок 2 974 193,00 2 974 
193,00   3 085 

734,00 
3 085 

734,00   103,8 103,8   

18050300 Єдиний податок з 
юридичних осіб 562 258,00 562 

258,00   550 
757,54 

550 
757,54   98,0 98,0   

18050400 Єдиний податок з 
фізичних осіб 2 056 631,00 2 056 

631,00   2 077 
391,12 

2 077 
391,12   101,0 101,0   



8050500 

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких 
частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за 
попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 
відсотків" 

355 304,00 355 
304,00   457 

585,34 
457 

585,34   128,8 128,8   

19000000 Інші податки та збори 32 850,00   32 850,00 53 330,00   53 330,00 162,3   162,3 
19010000 Екологічний податок 32 850,00   32 850,00 53 330,00   53 330,00 162,3   162,3 

19010100 

Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 
стаціонарними 
джерелами забруднення 

18 970,00   18 970,00 36 770,00   36 770,00 193,8   193,8 

19010200 

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні 
об'єкти 

1 500,00   1 500,00 2 730,00   2 730,00     182,0 

19010300 

Надходження від 
розміщення відходів у 
спеціально відведених 
для цього місцях чи на 
об'єктах, крім 
розміщення окремих 
видів відходів як 
вторинної сировини 

12 380,00   12 380,00 13 830,00   13 830,00 111,7   111,7 

20000000 Неподаткові 
надходження 1 896 005,93 136 

075,00 1 759 930,93 1 711 
136,81 

153 
178,98 1 557 957,83 90,2 112,6 88,5 

21000000 Доходи від власності та 
підприєм.діяльності 2 040,00 2 040,00   2 325,27 2 325,27   114,0 114,0   

21080000 Інші надходження 2 040,00 2 040,00   2 325,27 2 325,27   114,0 114,0   

21081100 Адміністративні 
штрафи та інші санкції 2 040,00 2 040,00   2 325,27 2 325,27   114,0 114,0   

22000000 

Адміністративні збори 
та платежі,доходи від 
некомерційної 
господ.діяльності 

128 335,00 128 
335,00   145 

060,71 
145 

060,71   113,0 113,0   

22010000 
Плата за надання 
адміністративних 
послуг 

102 594,00 102 
594,00   119 

826,83 
119 

826,83   116,8 116,8   



22012500 Плата за надання інших 
адміністративних послуг 98 694,00 98 694,00   115 

922,83 
115 

922,83   117,5 117,5   

22012600 

Адміністративний збір 
за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 

3 900,00 3 900,00   3 904,00 3 904,00   100,1 100,1   

22080000 

Надходження від 
орендної плати за 
користування цілісним 
майновим комплексом 
та іншим державним 
майном 

14 312,00 14 312,00   14 385,00 14 385,00   100,5 100,5   

22080400 

Надходження від 
орендної плати за 
користування цілісним 
майновим комплексом та 
іншим майном, що 
перебуває в комунальній 
власності 

14 312,00 14 312,00   14 385,00 14 385,00   100,5 100,5   

22090000 Державне мито 11 429,00 11 429,00   10 848,88 10 848,88   94,9 94,9   

22090100 

Державне мито, що 
сплачується за місцем 
розгляду та оформлення 
документів, у тому числі 
за оформлення 
документів на спадщину і 
дарування 

818,00 818,00   751,57 751,57   91,9 91,9   

22090200 
Державне мито, не 
віднесене до інших 
категорій 

      85,00 85,00         

22090400 

Державне мито, 
пов'язане з видачею та 
оформленням 
закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів 
громадян України 

10 611,00 10 611,00   10 012,31 10 012,31   94,4 94,4   

24000000 Інші неподаткові 
надходження 5 850,00 5 700,00 150,00 5 943,00 5 793,00 150,00 101,6 101,6   

24060000 Інші надходження 5 700,00 5 700,00   5 943,00 5 793,00 150,00 104,3 101,6   

24062100 

Грошові стягнення за 
шкоду, заподіяну 
порушенням 
законодавства про 

150,00   150,00 150,00   150,00 100,0     



охорону навколишнього 
природного середовища 
внаслідок господарської 
та іншої діяльності 

25000000 
Власні 
надходж.бюджетних 
установ 

1 759 780,93   1 759 780,93 1 557 
807,83   1 557 807,83 88,5   88,5 

25010000 

Надходження від плати за 
послуги, що надаються 
бюджетними установами 
згідно з їх основною 
діяльністю  

1 759 780,93   1 759 780,93 1 557 
807,83   1 557 807,83 88,5   88,5 

25010100 

Плата за послуги, що 
надаються бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю 

661 500,00   661 500,00 459 
526,90   459 526,90 69,5   69,5 

25010200 

Надходження бюджетних 
установ від додаткової 
(господарської) 
діяльності 

1 097 799,13   1 097 799,13 1 097 
799,13   1 097 799,13 100,0   100,0 

25010400 

адходження бюджетних 
установ від реалізації в 
установленому порядку 
майна (крім нерухомого 
майна) 

481,80   481,80 481,80   481,80 100,0   100,0 

30000000 Доходи від операцій з 
капіталом 486 322,00 1 500,00 484 822,00 496 

143,30 1 500,00 494 643,30 102,0 100,0 102,0 

31000000 
Надходження від 
продажу основного 
капіталу 

2 527,00 1 500,00 1 027,00 2 527,00 1 500,00 1 027,00 100,0 100,0 100,0 

31010000 

Кошти від реалізації 
скарбів 
майна,одержаного 
державою або 
територ.громадою в 
порядку спадкування чи 
дарування,без хоз.майна, 
знахідок,а також 
валютних цінностей і 
грошов.коштів,власники 
яких не відомі 

1 500,00 1 500,00               

31010200 Кошти від реалізації 
безхазяйного майна, 1 500,00 1 500,00   1 500,00 1 500,00   100,0 100,0   



знахідок, спадкового 
майна, майна, 
одержаного 
територіальною 
громадою в порядку 
спадкування чи 
дарування, а також 
валютні цінності і 
грошові кошти, власники 
яких невідом 

31030000 Кошти від відчуження 
майна 1 027,00   1 027,00 1 027,00   1 027,00 100,0   100,0 

33000000 
Кошти від продажу 
землі і нематеріальних 
активів 

483 795,00 483 
795,00 483 795,00 493 

616,30   493 616,30 102,0   102,0 

33010000 Кошти від продажу землі  483 795,00 483 
795,00 483 795,00 493 

616,30   493 616,30 102,0   102,0 

33010100 

Кошти від продажу 
земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення, що 
перебувають у державній 
або комунальній 
власності, та земельних 
ділянок, які знаходяться 
на території Автономної 
Республіки Крим 

483 795,00 483 
795,00 483 795,00 493 

616,30   493 616,30 102,0   102,0 

  Разом доходів 10 817 
046,93 

8 539 
444,00 2 277 602,93 11 502 

824,67 
9 396 

893,54 2 105 931,13 106,3 110,0 92,5 

40000000 Офіційні трансферти 3 820 000,00 3 700 
000,00 120 000,00 3 820 

000,00 
3 700 

000,00 120 000,00 100,0 100,0 100,0 

41030000 Субвенції  3 820 000,00 3 700 
000,00 120 000,00 3 820 

000,00 
3 700 

000,00 120 000,00 100,0 100,0 100,0 

41035000 Інші субвенції 3 820 000,00 3 700 
000,00 120 000,00 3 820 

000,00 
3 700 

000,00 120 000,00 104,9 100,0   

  Всього доходів 14 637 
046,93 

12 239 
444,00 2 397 602,93 15 322 

824,67 
13 096 
893,54 2 225 931,13 104,7 107,0 92,8 

 
 
 
 
 



 
         Додаток  2 
         до рішення міської ради 
         від "__"_____________ 2016 р. 
          № ______-VІІ 

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за 9 місяців 2016 року  за функціональною структурою    
                      грн. 

код Найменування 

Затвердж
ено план 

на 9 
місяців 

2016 року 
з 

урахуван
ням змін 

у т.ч. 

План на 9 
місяців 

2011 року 
(заг.фонд) 

Касові 
видатки 

у т.ч. 

Виконання 
до плану за 
2015 рік , % 

у т.ч. 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

загальний 
фонд, % 

спеціальний 
фонд, % 

1 2 3 4 5   7 8 9 10 11 12 

010116 
Органи місцевого 
самоврядування 

3 468 
892,13 

2 076 
905,00 1 391 987,13   

3 189 
644,68 

1 866 
403,55 

1 323 
241,13 91,95 89,86 95,06 

  поточні видатки 
2 080 

041,00 
2 076 

905,00 3 136,00   
1 869 

539,55 
1 866 

403,55 3 136,00 89,88 89,86 100,00 

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

1 463 
410,00 

1 463 
410,00     

1 355 
649,55 

1 355 
649,55   92,64 92,64   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 30 000,00 30 000,00     9 294,04 9 294,04   30,98 30,98   

  
 - капітальні 
видатки 

281 
462,00   1 388 851,13   

1 320 
105,13   

1 320 
105,13 469,02   95,05 

061007 

Інші 
правоохоронні 
заходи та заклади 30 000,00   30 000,00   30 000,00   30 000,00 100,00   100,00 

070000 Освіта 
5 976 

966,00 
4 972 

692,00 1 004 274,00   
5 377 

442,92 
4 616 

038,13 761 404,79 89,97 92,83 75,82 

  поточні видатки 
5 634 

466,00 
4 972 

692,00 661 774,00   
5 053 

004,92 
4 616 

038,13 436 966,79 89,68 92,83 66,03 

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

3 266 
680,00 

3 266 
680,00     

3 070 
428,89 

3 070 
428,89   93,99 93,99   

   - медикаменти 11 125,00 11 125,00     10 429,10 10 429,10   93,74 93,74   

  
 - продукти 
харчування 

1 133 
305,00 

471 
805,00 661 500,00   

851 
022,79 

414 
330,00 436 692,79 75,09 87,82 66,02 

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 

521 
856,00 

521 
582,00 274,00   

487 
534,47 

487 
260,47 274,00 93,42 93,42 100,00 



енергоносіїв 

  
 - капітальні 
видатки 

342 
500,00   342 500,00   

324 
438,00   324 438,00 94,73   94,73 

090000 

Соціальний захист 
та соціальне 
забезпечення 

407 
500,00 

395 
500,00 12 000,00   

328 
375,00 

316 
375,00 12 000,00 80,58 79,99 100,00 

  у тому числі:                     

90412 

Інші видатки на 
соціальний захист 
населення 

245 
500,00 

245 
500,00     

177 
855,00 

177 
855,00   72,45 72,45   

91106 Інші видатки 22 000,00 10 000,00 12 000,00   22 000,00 10 000,00 12 000,00 100,00 100,00 100,00 

91108 

Заходи з 
оздоровлення та 
відпочінку дітей 

140 
000,00 

140 
000,00     

128 
520,00 

128 
520,00   91,80 91,80   

100000 

Житлово-
комунальне 
господарство 

3 838 
876,00 

2 717 
206,00 1 121 670,00   

3 423 
552,03 

2 306 
467,68 

1 117 
084,35 89,18 84,88 99,59 

100106 

Кап.ремонт житлов 
фонду обєднань 
співвласн. 
багатоквартирних 
будинків 35 000,00   35 000,00   35 000,00                                                                                                                        35 000,00 100,00   100,00 

100202 

Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 

1 527 
250,00 

1 032 
250,00 495 000,00   

1 473 
071,58 

979 
224,23 493 847,35 96,45 94,86 99,77 

100203 
Благоустрій міст, 
сіл, селищ 

2 276 
626,00 

1 684 
956,00 591 670,00   

1 915 
480,45 

1 327 
243,45 588 237,00 84,14 78,77 99,42 

  поточні видатки 
1 684 

956,00 
1 684 

956,00                                                                                                           
1 327 

243,45 
1 327 

243,45   78,77 78,77   

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

636 
126,00 

636 
126,00     

588 
981,59 

588 
981,59   92,59 92,59   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 

240 
300,00 

240 
300,00     

218 
915,42 

218 
915,42   91,10 91,10   

  
 - капітальні 
видатки 

591 
670,00   591 670,00   

588 
237,00   588 237,00 99,42   99,42 

110000 
Культура і 
мистецтво 

117 
266,00 

117 
266,00     80 906,02 80 906,02   68,99 68,99   

  у тому числі:                     

110502 

Інші культурно-
освітні заклади та 
заходи 

117 
266,00 

117 
266,00     80 906,02 80 906,02   68,99 68,99   



  поточні видатки 
117 

266,00 
117 

266,00     80 906,02 80 906,02   68,99 68,99   

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 27 816,00 27 816,00     16 008,84 16 008,84   57,55 57,55   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 4 650,00 4 650,00     2 417,12 2 417,12   51,98 51,98   

130000 
Фізична культура 
та спорт 

247 
582,00 

247 
582,00     

122 
708,57 

122 
708,57   49,56 49,56   

  у тому числі:                     

130112 Інші видатки 
247 

582,00 
247 

582,00     
122 

708,57 
122 

708,57   49,56 49,56   

  поточні видатки 
247 

582,00 
247 

582,00     
122 

708,57 
122 

708,57   49,56 49,56   

  
 - оплата праці з 
нарахуваннями 

139 
982,00 

139 
982,00     93 059,56 93 059,56   66,48 66,48   

  

 - оплата 
комунальних 
послуг та 
енергоносіїв 12 600,00 12 600,00     7 583,24 7 583,24   60,18 60,18   

150000 Будівництво 
461 

250,80   461 250,80   
323 

000,00   323 000,00 70,03   70,03 

150101 
Капітальні 
вкладення 

423 
071,00   423 071,00   

323 
000,00   323 000,00 76,35   76,35 

150202 
Розробка схем та 
проектних рішень 38 179,80   38 179,80               

170000 

Транспорт, 
дорожнє 
господарство, 
зв'язок, 
телекомунікації та 
інформатика 

2 173 
328,60 

1 588 
320,00 585 008,60   

1 505 
974,24 

1 505 
974,24   69,29 94,82   

170703 

Видатки на 
проведення робіт, 
пов'язаних із 
будівництвом, 
реконструкцією, 
ремонтом та 
утриманням 
автомобільних доріг 

2 173 
328,60 

1 588 
320,00 585 008,60   

1 505 
974,24 

1 505 
974,24   69,29 94,82   

200000 
Охорона 
навколишнього 

667 
873,25 

329 
753,00 338 120,25   

625 
016,02 

319 
753,00 305 263,02 93,58 96,97 90,28 



природного 
середовища та 
ядерної безпеки 

200200 

Охорона і 
раціональне 
використання 
земель 19 500,00 10 000,00 9 500,00   9 500,00   9 500,00 48,72   100,00 

200700 

Інші 
природоохоронні 
заходи 10 000,00 10 000,00                 

240000 Цільові фонди 42 620,25   42 620,25   9 763,02   9 763,02 22,91   22,91 

240604 

Інша діяльність у 
сфері охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 42 620,25   42 620,25   9 763,02   9 763,02 22,91   22,91 

250000 

Видатки, не 
віднесені до 
основних груп 

605 
753,00 

319 
753,00 286 000,00   

605 
753,00 

319 
753,00 286 000,00 100,00 100,00 100,00 

250380 Інші субвенції  
603 

555,00 
317 

555,00 286 000,00   
603 

555,00 
317 

555,00 286 000,00 100,00 100,00 100,00 
250404 Інші видатки 2 198,00 2 198,00     2 198,00 2 198,00   100,00 100,00   

  
РАЗОМ 
ВИДАТКІВ 

17 389 
534,78 

12 445 
224,00 4 944 310,78   

15 006 
619,48 

11 134 
626,19 

3 871 
993,29 86,30 89,47 78,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Додаток 3 
      до  рішення  міської  ради     
      від ___________.2016 року 
      № ____ VІІ  

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами  

міського бюджету за 9 місяців 2016 року   

         

№ п/п Найменування бюджетних 
установ 

Затверджено за 9 місяців 
2016 року з урахуван. змін Фактично спожито Відсоток споживання до 

плану за 9 місяців  

Відсоток 
споживання до 

плану на  
2016р. 

тис.квт./ 
год грн. тис.квт./ год грн. у нат.вир. в грош.вир. в грош.вир. 

1 Міська рада 9,50 19000,00 4,20 8906,10 44,21 46,87 35,62 

2 Дошкільні заклади освіти 90,60 180192,00 77,00 157856,06 84,99 87,60 69,18 

3 Благоустрій 138,90 240300,00 144,10 218915,42 103,74 91,10 68,41 

4 Кінотеатр 2,17 4650,00 0,84 2417,12 38,71 51,98 38,99 

5 Стадіон 6,13 12600,00 3,25 7583,24 53,02 60,18 50,55 

  ВСЬОГО 247,30 456742,00 229,39 395677,94 92,76 86,63 68,33 

         

Звіт про споживання твердого палива бюджетними установами  

міського бюджету за 9 місяців 2016 року   
         



№ п/п Найменування бюджетних 
установ 

Затверджено за 9 місяців 
2016 року з урахуван. змін Фактично спожито Відсоток споживання до плану за 9 

місяців  

тон грн. тон грн. у нат.вир. 
в нат.вир. 

до плану на 
квартал 

в грош.вир. до 
плану на 
2016р. 

1 Міська рада 2,50 10000,00           

2 Дошкільні заклади освіти 72,70 298000,00 82,34 294777,20 113,26 98,92 98,92 

  ВСЬОГО 75,20 308000,00 82,34 294777,20 109,49 95,71 130,15 
         

Звіт про споживання води бюджетними установами  

міського бюджету за 9 місяців 2016 року   

         

№ п/п Найменування бюджетних 
установ 

Затверджено за 9 місяців 
2016 року з урахуван. змін 

Фактично 
спож. 

Відсоток споживання до 
квартального плану 

Відсоток споживання до 
плану на  2016р. 



грн. грн. % % 

1 Міська рада 1000,00 387,94 38,79 38,79 

2 Дошкільні заклади освіти 43390,00 34627,21 79,80 66,59 

  ВСЬОГО 44390,00 35015,15 78,88 74,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 
 
Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного кодексу України, 
Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
         1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 22.12.2015 року № 9-VIІ «Про  
міський   бюджет на 2016 рік»: 

 1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2016 рік» відповідно додатку 1 цього 
рішення (додається); 
 1.2. до додатку 2 «Видатки міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів» відповідно до додатку 2 до цього рішення 
(додається); 

 1.3. до додатку 3 « Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
міського бюджету у 2016 році» відповідно додатку 3 до цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за 
рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно додатку 4  цього рішення (додається); 

 1.5. до додатку 6 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2016 рік» 
відповідно додатку 5 цього рішення (додається). 
 2. Надати матеріальну допомогу на лікування Батезат Василю Михайловичу в сумі 4000,00 
(чотири тисячі) грн. 
 3. Внести відповідні зміни до рішень міської ради від 18.01.2016 р. № 22-УІІ «Про 
затвердження міської програми культурно-масових та мистецьких заходів», від 18.01.2016 року № 
26-VІІ «Про затвердження міської програми «Розвиток шахів та шашок м. Татарбунари « на 2016-
2020 роки»», від 18.01.2016 № 25-VІІ «Про затвердження міської програми «Розвиток футболу в 
м. Татарбунари на 2016-2020 роки» (в гривнях): 

В додаток 1 міської програми культурно-масових та мистецьких заходів: 
1. Заробітна плата завідуючого міським кінотеатром разом з 

нарахуваннями 
 

-12000 
 

2. Новорічні свята +12000 
 В додаток 1 програми «Розвиток шахів та шашок м. Татарбунари на 2016-2020 роки»: 

1. Придбання призів -4600 

2. Придбання годинників шахових електронних 

 

+4600 

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 22.12.2015 року № 9-VIІ «Про 
міський бюджет на 2016 рік» 



 В додаток 1 міської програми «Розвиток футболу в м. Татарбунари на 2016-2020 роки»: 

1. Придбання господарських та паливно-мастильних 
матеріалів на утримання стадіону м. Татарбунари 

-7500 

2. Придбання спортивної форми +7500 

3. Утримання штату стадіону м. Татарбунари -10 000 

 Всього -10 000 

В додаток 1 та в додатку 2 програми охорони навколишнього середовища м. Татарбунари на 2016 
рік: 

1. Виділення коштів КП «Водопостачальник» на придбання 
ПММ для проведення розчистки сміттєзвалища 

-10 000 

2. Придбання зелених насаджень для озеленення м. 
Татарбунари 

+10 000 

4. Внести зміни до річного розпису доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік  

Код Найменування Сума 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб -12430 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб +6250 

22080400 Надходження від орендної плати -3000 

22090400 Державне мито пов’язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів та 
паспортів громадян України 

-9000 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського виробництва за 
попередній податковий період дорівнює або 
перевищує 75 відсотків 

+18180 

 Всього - 

5. Затвердити проектно – кошторисну документацію по об’єкту «Будівництво водонапірної 
насосної станції за адресою вул. Степова, буд. № 6 м. Татарбунари, Одеської області» в загальній 
сумі 25 683 110 грн., після проходження експертизи (додається). 

6. Затвердити проектно – кошторисну документацію на виконання капітального ремонту 
вуличного освітлення від ТП-104 по вул. Тельмана, вул. Куйбишева, вул. Шевченко, в м. 
Татарбунари в сумі 110, 36403 тис. грн. (додається). 

7. Затвердити проектно – кошторисну документацію на виконання капітального ремонту 
вуличного освітлення від ТП-96 по вул. Верхня, вул. Кілійська, в м. Татарбунари в сумі 87, 13258 
тис. грн. (додається). 

8. Зобов’язати управління майном комунальної власності (УМКВ ЗБМ) відшкодувати збитки 
Онофрей Ігорю Васильовичу в сумі 18 800 грн. 00 коп. (вісімнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп.), 
завдані під час стихійного лиха внаслідок падіння дерева на машину. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
бюджету, фінансів та управління майном. 

 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_30__»__листопада __2016р. 
№ _196_ -VІІ 



   Додаток  1 
   до рішення міської ради 
   від   30.11.2016 року 
    № 196 -VIІ 
      

 Зміни до додатка 1 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII "Про міський бюджет на 2016 рік" "Доходи міського 
бюджету  на 2016 рік 

         грн. 

Код Найменування згідно 
 з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Всього 
в т.ч. 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 
10000000 Податкові надходження 12000,00 12000,00     
18000000 Місцеві податки 12000,00 12000,00     
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб -12430,00 -12430,00     
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 6250,00 6250,00     

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського виробництва за 

попередній податковий період дорівнює або перевищує 75 
відсотків 

18180,00 18180,00     

20000000 Неподаткові надходження -12000,00 -12000,00     

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності -12000,00 -12000,00     

22080400 Надходження від орендної плати -3000,00 -3000,00     

22090400 Державне мито пов’язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів та паспортів громадян України -9000,00 -9000,00     

40000000 Офіційні трансферти 1 000 000,00   1000000,00 1 000 000,00 



41000000 Від органів державного управління 1 000 000,00   1000000,00 1 000 000,00 

41030000 Субвенції 1 000 000,00   1000000,00 1 000 000,00 

41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних 
проектів 1 000 000,00   1000000,00 1 000 000,00 

  Всього доходів 1000000,00 0,00 1000000,00 1 000 000,00 
      

 Міський голова   
А.П. 
Глущенко  

 Вик. Вівіч Т.І.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
                                            
Додаток    2 

         до рішення міської ради 

         від _30  листопада 2016 року 
         №  196 -VIІ 

Зміни до додатка 2 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII  "Про міський бюджет на 2016 рік"     "Видатки міського 
бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів" 

                          (грн.) 

Код 
тимча
сової 
класи
фікац
ії 

видат
ків 
та 

креди
туван
ня 

місце
вих 

бюдже
тів 

Найменуванн
я коду 

тимчасової 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 
Всього 

поточні 
видатки 
2000 

з них: 

Всього 
поточні 
видатки 
2000 

з них: 

видатки   
розвитк

у  

з них: 

оплата 
праці 

з 
нараху
ванням

и 
2110-
2120 

оплата 
комунальни
х послуг 

та 
енергоносі
їв 2270 

оплата 
праці з 
нарахув
аннями 
2110-
2120 

оплата 
комунал
ьних 

послуг 
та 

енергон
осіїв 
2270 

бюдже
т 
розви
тку 

з них        
капітал

ьні 
видатки 

за 
рахунок 
кош-

тів, що 
пере-

даються 
із 

загальн
ого 

фонду 
до 

бюджету 
розвитк

у 

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

01011
6 

Органи 
місцевого 
самоврядува
ння 6000,00 6000,00   -10000,00 6093,60       6093,60 

6093,
60 6093,60 

12093,6
0 



07010
1 

Дошкільні 
заклади 
освіти 

-
22508,8

0 -22508,80   -22508,80 21995,80       
21995,8

0 
21995

,80 
21995,8

0 -513,00 

  
в тому 
числі                         

  
 содок-ясла 
"Колосок"  

-
40000,0

0 -40000,00                   

-
40000,0

0 

  виконком 
40000,0

0 40000,00                   
40000,0

0 

09000
0 

Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпеченн
я 

-
61480,0

0 -61480,00                   

-
61480,0

0 

09041
2 

Інші 
видатки на 
соціальний 
захист 
населення 

-
50000,0

0 -50000,00                   

-
50000,0

0 

09110
8 

Заходи з 
оздоровленн
я та 
відпочинку 
дітей 

-
11480,0

0 -11480,00                   

-
11480,0

0 

10000
0 

Житлово-
комунальне 
господарств
о 

160452,
65 160452,65   22000,00 -88803,65       

-
88803,6

5 

-
88803

,65 

-
88803,6

5 
71649,0

0 

10020
2 

Водопровідн
о 
каналізацій
не 
господарств
о 

58452,6
5 58452,65     -228452,65       

-
228452,

65 

-
22845
2,65 

-
58452,6

5 

-
170000,

00 

10020
3 

Благоустрій 
міст, сіл, 
селищ 

102000,
00 102000,00   22000,00 139649,00       

139649,
00 

13964
9,00 

-
30351,0

0 
241649,

00 

  
у тому 
числі 
Виконком 

66200,0
0 66200,00     316082,00       

316082,
00 

31608
2,00   

382282,
00 

  
УМКВ ЗБМ 35800,0

0 35800,00   22000,00 -176433,00       
-

176433,
-

17643
-

30351,0
-

140633,



00 3,00 0 00 

11000
0 

Культура і 
мистецтво     

-
12000,

00                   

11050
2 

Інші 
культурно-
освітні 
заклади та 
заходи     

-
12000,

00                   

13000
0 

Фізична 
культура і 
спорт 

-
12000,0

0 -12000,00 

-
10000,

00 -2000,00               

-
12000,0

0 

13011
2 

Інші 
видатки                                                                                                                                                        

-
12000,0

0 -12000,00 

-
10000,

00 -2000,00               

-
12000,0

0 

15000
0 Будівництво         951000,00 

-
1879,80     

952879,
80 

95287
9,80 

952879,
80 

951000,
00 

15010
1 

Капітальні 
вкладення          1000000,00       

1000000
,00 

10000
00,00 

1000000
,00 

1000000
,00 

15020
2 

Розробка 
схем та 
пректних 
рішень 
масового 
застосуванн
я         -49000,00 

-
1879,80     

-
47120,2

0 

-
47120

,20 

-
47120,2

0 

-
49000,0

0 

17000
0 

Транспорт, 
дорожнє 
господарств
о, зв'язок, 
телекомунік
ації, 
інформатиза
ція 

24000,0
0 24000,00     -1749,60 -186,60     

-
1563,00 

-
1563,

00 
-

1563,00 
22250,4

0 

17070
3 

Видатки на 
проведення 
робіт, 
пов’язаних 
з 
будівництво
м, 
реконструкц

24000,0
0 24000,00     -1749,60 -186,60     

-
1563,00 

-
1563,

00 
-

1563,00 
22250,4

0 



ією, 
ремонтом та 
утриманням 
автомобільн
их доріг 

25000
0 

Видатки не 
віднесені 
до соновних 
груп 

17000,0
0 17000,00                   

17000,0
0 

25038
0 

Інші 
субвенції 

17000,0
0 17000,00                   

17000,0
0 

  

Субвенція 
районному 
бюджету для 
відділу 
культури 
райдержадмі
ністрації 
на 
проведення 
поточного 
ремонту 
даху 
районного 
будинку 
культури 

15000,0
0 15000,00                   

15000,0
0 

  

Субвенція 
районному 
бюджету для 
Будинку 
Милосердя  
територіаль
ного центру  
обслуговува
ння осіб 
похилого 
віку 
Татарбунарс
ької 
райдержадмі
ністрації 
на 2000,00 2000,00                   2000,00 



придбання 
санітарно-
гігієнічних 
засобів  

  
Всього 
видатків 

111463,
85 111463,85 

-
22000,

00 -12508,80 888536,15 
-

2066,40     
890602,

55 
89060
2,55 

890602,
55 

1000000
,00 

 
Міський 
голова        А.П.Глущенко    

              

              

 

Виконавець: 
Л.С.Лютиков
а             

 
 



      Додаток  3  
           до рішення міської ради   
           від  30 листопада2016 р. 
           № 196 УІІ  
        
Проект змін до додатка 3 до рішення міської ради від 22 грудня 2015 року №9-VII "Про міський бюджет на 2016 рік" "Перелік місцевих програм, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році"  
           грн.  

Код тимчасової 
відомчої 

класифікації 
видатків 

Назва головного розпорядника 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд 

РАЗОМ 

 

 
Код тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 
Найменування програми сума Найменуванн

я програми сума 

 
               

01 Міська рада            

090412 
Інші видатки на соціальний захист 
населення Програма "Милосердя в дії" -50000,00     -50 000,00  

130112 Інші видатки Розвиток футболу в м. Татарбунари -10000,00     -10 000,00  
  РАЗОМ ВИДАТКІВ   -60000,000     -60000,00  
        
  Міський голова   А.П.Глущенко   
 Виконавець:  Лютикова Л.С.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                Додаток   4 
                        до рішення міської ради 
    від __30 листопада 2016 р. 
                        №  196 -VIІ 
       

Зміни до додатка 5 до рішення міської ради  від 22 грудня 2015 року №9-VII    "Про міський бюджет на 2016 рік"  "Перелік об'єктів, 
видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку " 

           (грн.) 
Код тимчасової 

відомчої 
класифікації 

видатків 

Назва головного 
розпорядника коштів 

Назва об’єктів відповідно до 
проектно-кошторисної 

документації;тощо 

Загальний 
обсяг 

фінансува
ння 

будівництв
а 

Відсоток 
завершено

сті 
об’єктів на 
майбутні 

роки 

Всього 
видатків 

на 
завершен

ня 
будівниц

тва 
об’єктів 

на 
майбутні 

роки 

РАЗОМ 
видатків на 

поточний рік 
Код тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 

видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

010116 Органи місцевого 
самоврядування         6093,60 

010116/3132   

Розробка проектно-кошторисної 
документації по капітальному 

ремонту адміністративного 
будинку міської ради у м. 

Татарбунари Одеськох області 

      7539,6 

010116/3110   Придбання компюторів в 
комплекті та пррінтерів       -1446,00 

070101 Дошкільні заклади освіти         21995,80 
070101/3110    Придбання електричної плити       22508,8 

070101/3132   

Капітальний ремонт приміщень 
другого поверху блоків "Б","Б1" 

та "З" будівлі ясла-садка 
"Колосок" за адресою Одеська 

обл., м. Татарбунари, вул., 

      -513,00 



Клюшнікова,23 

100202 
Водопровідно-
каналізаційне 
господарство 

        -228452,65 

100202/3210   Придбання насоса на ВНС для КП 
"Водопостачальник"       -21377,65 

100202/3210   Придбання КИП для КП 
"Водопостачальник"       -2000,00 

100202/3210   
Придбання електродвигуна на 

КНС №1 для КП 
"Водопостачальник" 

      -5000,00 

100202/3210   Придбання 3 насосів на КНС №3 
для КП "Водопостачальник"         -100000,00 

100202/3210   Придбання екскаватора для КП 
"Водопостачальник"       -24775,00 

100202/3210   Придбання мотопомпи для КП 
"Водопостачальник"       -700,00 

100202/3210   Капітальний ремонт КНС №2 для 
КП "Водопостачальник"       -74550,00 

100202/3210   Придбання транспортних засобів 
для КП "Водопостачальник"        -50,00 

100203 Благоустрій міст, сіл, 
селищ          139 649,00 

100203/3110   Придбання автовишки для УМКВ 
ЗБМ       -1 000,00 

100203/3110   Придбання косилки для УМКВ 
ЗБМ       -1 206,00 

100203/3110   Придбання 2 бензопили для 
УМКВ ЗБМ       7 000,00 

100203/3132   

Капітальний ремонт пішохідної 
доріжки по вулиці Трудова в місті 

Татарбунари Одеської області 
(УМКВ ЗБМ) 

      -180 000,00 

100203/3142   Підключення міського фонтану до 
електропостачання (УМКВ ЗБМ)       -1 227,00 

100203/3132   Капітальний ремонт вуличного       87 132,58 



освітлення від ТП-104 по вул. 
Кутузова,  вул. Тельмана, вул. 

Куйбишева, вул. Шевченко, в м. 
Татарбунари  (Виконком) 

100203/3132   

Капітальний ремонт вуличного 
освітлення від ТП-96 по вул. 
Верхня, вул. Кілійська,  в м. 

Татарбунари, Одеської області 
Виконком) 

      58 949,42 

100203/3110   Придбання екскаватора 
(Виконком)       170 000,00 

150000 Будівництво         952879,80 

150101/3122   

Капітальне будівництво 
водопровідної насосної станції м. 
Татарбунари Одеської області       1000000,00 

150202/2281   
Розробка генерального плану 
міста       -47120,20 

              

170703 

Видатки на проведення 
робіт, пов’язаних з 
будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом 
та утриманням 
автомобільних доріг         -1563,00 

170703/3132   

Капітальний ремонт дорожнього 
покриття вул. Новоселів в м. 
Татарбунари Одеської обл.       -1563,00 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         890602,55 
          

     
А.П.Глущ
енко  

Міський голова       
       

Виконавець: 
Л.С.Лютикова       

 



 

    Додаток 5    
    до рішення міської ради      

    від  30 листопада 2016 р. № 196 - VІІ 
         

 
Зміни до додатка 6 до рішення міської ради  від 22 грудня 2015 року №9-VII  "Про міський 

бюджет на 2016 рік"   "Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2016 рік"       
         
     ( грн.)    

Код Назва Загальний фонд 
Спеціальний фонд 

Разом 
   

Разом 
У т.ч. бюджет     

розвитку    
1 2 3 4 5 6    

200000 Внутрішнє фінансування 109397,45 -109397,45 -109397,45      
208000 Фінансування за рахунок зміни залишку 

коштів бюджетів 
109397,45 -109397,45 -109397,45   

   
208100 На початок періоду            
208400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
спеціального фонду 

109397,45 -109397,45 -109397,45   

   
  Всього за типом кредитора 109397,45 -109397,45 -109397,45      

600000 Фінансування за активними 
операціями 

109397,45 -109397,45 -109397,45   
   

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 109397,45 -109397,45 -109397,45      
602100 На початок періоду            
602400 Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 
спеціального фонду 

109397,45 -109397,45 -109397,45   

   
  Всього за типом боргового 

зобов’язання 
109397,45 -109397,45 -109397,45   

   
         
 Міський голова А.П. Глущенко     
         
 Вик. Вівіч Т.І.        

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
Про внесення  змін до рішення міської ради  
від  18.01.2016 року № 23-VII     «Про 
затвердження міської програми  «Милосердя 
в дії» на 2016-2020 роки» 

 
 Керуючись пунктом  22 статті  26   Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Татарбунарська міська рада 

  
В И Р І Ш И Л А: 
 
     1. Знести  зміни в додаток  2  рішення   міської   ради  від   18.01.2016 р. № 23-VII  «Про 
затвердження  міської програми «Милосердя в дії» на 2016-2020 роки»  та  доповнити наступними  
позиціями: 
              

№ 
п/н 

Напрямки забезпечення 
розвитку програми 

    Сума  
    (грн.) 

Виконавець 

1.  Матеріальна  допомога  громадянам  міста  згідно   
рішень сесій,  виконавчого комітету та  
розпоряджень  міського голови (на лікування,  
вирішення соціально-побутових проблем, на  
поховання та інше) 

- 50 000,00 Виконавчий 
комітет 

 Всього - 50 000,00  
     2. Відділу  бухгалтерського обліку виконавчого  комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради   (Лютикова Л.С.)  здійснювати   фінансування   Програми   в межах  бюджетних 
призначень  на  2016 рік. 
 
           3. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань 
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування  та обліку.  

 
 
 
 
 

            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_30__»__листопада __2016р. 
№ _197_ -VІІ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
Про надання згоди на укладання договору 
відповідального  зберігання  плитки тротуарної, 
яка знаходиться у комунальній власності 
міської ради 
 
 Відповідно до статті 25, частини 5,8 статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», глави 66 Цивільного Кодексу України, з метою благоустрою міста 
міська рада 
 ВИРІШИЛА: 
 1.Облаштувати тротуарну плитку пішохідних доріжок по вулиці Маяковського та вулиці 
Новоселів. 
 2. Виділити плитку тротуарну розміром 25х25 для її встановлення мешканцями вулиці 
Маяковського в кількості 2888 штук та мешканцям вулиці Новоселів в кількості 300 шт. 

3.Надати згоду на укладання договору відповідального зберігання плитки тротуарної  
розміром 25х25 всього в кількості 3188 штук: 

- з  Градинар Ю.М. - 2888 штук, в тому числі 1534 штуки з балансу міської ради, 1354 
штуки з балансу УМКВ ЗБМ; 

- з Богаченко Н.В. - 300 штук, в тому числі з балансу УМКВ ЗБМ – 300 штук. 
4. Для передачі плитки тротуарної на відповідальне зберігання створити комісію у складі: 
 
Заступника міського голови - Лєсніченка О.В  - голови комісії; 
Членів комісії: 
Борденюка В.М. – головного спеціаліста – юриста виконавчого комітету (апарату) міської 

ради; 
Вівіч Т.І – спеціаліст-бухгалтер  відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 
Горзов Г.А – головного спеціаліста - бухгалтера відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) міської ради; 
Даскалєску О.Є. – керівника управління майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрію міста (УМКВ ЗБМ); 
Градинар Ю.М. – депутат Татарбунарської міської ради. 
Богаченко Н.В.- представник вул.. Новоселів 
5. Передачу плитки на відповідальне зберігання здійснювати при наявності повної 

організації процесу її встановлення. 
6.За результатами роботи комісії скласти акти приймання - передачі плитки тротуарної на 

відповідальне зберігання. 
7. Зберегти за міською радою право доступу до матеріальних цінностей, які знаходяться на 

відповідальному зберіганні, у тому  числі для проведення інвентаризації. 
           8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради з питань 
будівництва,управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку. 
 
                   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_30__»__листопада __2016р. 
№ _198_ -VІІ 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
Про  внесення змін та доповнень до  
Правил розміщення зовнішньої реклами  
у м. Татарбунари затверджених 
рішенням Татарбунарської міської ради 
 від 20.09.2007 р. № 237-V 
 
           Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктом 1 статті 16 Закону України «Про рекламу», розглянувши рекомендації адміністративної 
колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 
26.05.2016 року № 50-рк/к, Татарбунарська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А :  

            1. Внести до «Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Татарбунари» затверджених 
рішенням Татарбунарської міської ради від 20.09.2007 р. № 237 такі зміни та доповнення: 
 
1.1. абзац 2 пункт 10 викласти в наступній редакції: «Робочий орган протягом двох робочих днів з 
дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на 
предмет надання на заявлене місце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу за 
встановленою Типовими правилами формою». 
 
1.2. абзац 4 пункт 10 викласти в наступній редакції: «У разі прийняття рішення про відмову у 
видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, 
передбачених законом. Строки видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову 
у його видачі становить 10 робочих днів». 
 
1.3. абзац 2 пункт 16 викласти в наступній редакції: «Робочий орган погоджує дозвіл». 
 
1.4. пункт 22 викласти в наступній редакції: «видача (відмова у видачі, переоформлення, видача 
дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до 
Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Згідно з частиною 5 
ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» підставами для 
відмови у видачі документа дозвільного характеру є: 
                    
                подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів,необхідних для 
одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 
                 виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних 
відомостей; 

 
                 негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших 
наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру. 



               Законом можуть встановлюватися інші підстави для відмови у видачі документа 
дозвільного характеру. Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не 
передбаченими законами, не допускається. 
            У разі усунення суб’єктом господарювання причин, що стали підставою для відмови у 
видачі документа дозвільного характеру, повторний розгляд документів здійснюється дозвільним 
органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання відповідної заяви суб’єкта 
господарювання, документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, і 
документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі 
документа дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом. 
             При повторному розгляді документів не допускається відмова видачі документа 
дозвільного характеру з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомлені заявнику ( за 
винятком не усунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою 
для попередньої відмови).   
 
1.5. пункт 27 викласти в наступній редакції: «Підстави та порядок переоформлення документа 
дозвільного характеру визначено частиною 8 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності». 
 
1.6. пункти 30, 31 виключити. 

 
1.7. пункт 29 викласти в наступній редакції: «Строк дії дозволу продовжується тільки на час, 
необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця розповсюджувачу зовнішньої 
реклами у разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на 
місці розташування рекламного засобу. 
 
1.8.підпункти 34.5 та 34.6 виключити, підпункти 34.7,34.8,34.9,34.10, 34.11,34.12,34.13,34.14, 
34.15 вважати підпунктами 34.5, 34.6,34.7, 34.8,34.9,34.10, 34.11,34.12,34.13. 
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання 
територіальних громад та соціальних питань.  
 
 
   
 
 
                   МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

 
«_30__»__листопада __2016р. 
№ _199 -VІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

                                                                                                          
 
 

 

 
 
Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина: 
Рубана Олександра Федосійовича, мешканця м.Татарбунари, та подані документи, 
Татарбунарська міська рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), гр. Рубану Олександру Федосійовича, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
68100, Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул. Тіниста, буд.4. Площа земельної 
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0199. 

       2.   Зобов’язати Рубана О.Ф.: 

2.1 Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на земельну 
ділянку, передану у приватну власність рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 16.12.1999 року №313. 

 
2.2 Дотримуватися положень статті 91 Земельного кодексу України. 
 
3.Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих 

днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до відділу Держгеокадастру 
у Татарбунарському районі Одеської області.  

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 

земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 

«_30__»__листопада __2016р. 
№ _200_ -VІІ 

 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), за заявою 
Рубана Олександра Федосійовича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 

       
 

 
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання державного навчального закладу 
«Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище», код ЄДРПОУ 20949806, в особі 
директора О.Ю.Кабака, юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул. 
Центральна,1, та подані документи, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Державному навчальному закладу «Татарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище» на розробку проекту землеустрою для відведення у постійне користування 
земельної ділянки державної власності для будівництва, експлуатації та обслуговування 
комплексу учбових, адміністративних та господарських будівель і споруд орієнтовною площею 
1,4 га, за адресою: м.Татарбунари, вул. Центральна, буд.1.  

2. Зобов’язати  Державний навчальний заклад «Татарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище» надати проект землеустрою, після завершення його розробки та погодження, на 
затвердження міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
  

 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
«_30__»__листопада __2016р. 
№ _201 -VІІ 

 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  
в м. Татарбунари, за  клопотанням Державного 
навчального закладу «Татарбунарське професійно-
технічне аграрне училище» в особі директора 
О.Ю.Кабака 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 

 
 
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання державного навчального закладу 
«Татарбунарське професійно-технічне аграрне училище», код ЄДРПОУ 20949806, в особі 
директора О.Ю.Кабака, юридична адреса: 68100, Одеська область, м.Татарбунари, вул. 
Центральна,1, та подані документи, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл Державному навчальному закладу «Татарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище» на розробку проекту землеустрою для відведення у постійне користування 
земельної ділянки державної власності для будівництва, експлуатації та обслуговування 
комплексу учбових, адміністративних та господарських будівель і споруд орієнтовною площею 
4,0 га, за адресою: м.Татарбунари, вул. Степова, буд.25.  

2. Зобов’язати  Державний навчальний заклад «Татарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище» надати проект землеустрою, після завершення його розробки та погодження, на 
затвердження міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _202_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  
в м. Татарбунари, за  клопотанням Державного 
навчального закладу «Татарбунарське професійно-
технічне аграрне училище» в особі директора 
О.Ю.Кабака 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 
 

       
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Бендерської Лідії Григорівни, 
мешканки м.Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Бендерській Лідії Григорівні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1000 
га, за адресою: м.Татарбунари, вул. Слов’янська, буд.48, 
  
2. Зобов’язати Бендерську Л.Г. надати   технічну документацію із землеустрою, після 
завершення її розробки та отримання витягу з державного земельного кадастру, на 
затвердження міській раді. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _203_ -VІІ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Татарбунари, за  клопотанням 
Бендерської Лідії Григорівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 
 
 

     
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Тищенка Андрія Володимировича 
(учасника АТО), мешканця с.Борисівка,Татарбунарського району Одеської області, та подані 
документи, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр.Тищенку Андрію Володимировичу на розробку проекту землеустрою 
для відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1000 га, з 
присвоєнням адреси: м.Татарбунари, вул. Польова, 94.  

2. Зобов’язати  Тищенка А.В. надати проект землеустрою, після завершення його розробки 
та погодження, на затвердження міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 

 
 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _204_ -VІІ 
 
 
 
 

 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  
в м. Татарбунари, за  клопотанням Тищенка Андрія 
Володимировича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
                          
 

 

 
 

 
 

Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Закону України 
«Про землеустрій», розглянувши заяви фізичної особи – підприємця Мукієнко Галини Миколаївни,  
фізичної особи – підприємця Гірник Галини Михайлівни, фізичної особи – підприємця Веліксара Федора 
Федоровича та громадянина Веліксара Сергія Федоровича, мешканців м.Татарбунари, Татарбунарська 
міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Мукієнко Галині Миколаївні та фізичній особі – 
підприємцю Гірник Галині Михайлівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0025 площею 0,0215 га на дві окремі без 
зміни цільового призначення для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з присвоєнням нових 
кадастрових номерів і виділенням в окрему адресу земельної ділянки орієнтовною площею 0,0161 га, з 
адресою: м.Татарбунари, вул. Горького, 19, приміщення 3 та земельної ділянки орієнтовною площею 
0,0054 га, з адресою: м.Татарбунари, вул. Горького, 19, приміщення 2. 

2. Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Веліксару Федору Федоровичу та гр. Веліксару 
Сергію Федоровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду строком на 49 (сорок 
дев’ять) років земельної ділянки для будівництва, обслуговування та експлуатації будівель торгівлі 
(магазину), орієнтовною площею 0,0313 га, з присвоєнням адреси:  м.Татарбунари, вул. Горького,19/1. 

3.  Зобов’язати  Мукієнко Г.М., Гірник Г.М. надати технічну документацію із землеустрою, після 
завершення її розробки та присвоєння нових кадастрових номерів, на затвердження міській раді. 

4. Зобов’язати  Веліксара Ф.Ф. та Веліксара С.Ф. надати проект землеустрою, після завершення 
його розробки, погодження та отримання витягу з державного земельного кадастру, на затвердження 
міській раді. 

5. П.2 та п.4 набуває чинності після демонтажу тимчасової споруди, що розташована біля будівлі в 
м. Татарбунари вул. Горького 19, або офрмлення її належним чином згідно чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання земельних 
відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

 
 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _205_ -VІІ 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  в 
м. Татарбунари, за  клопотанням  фізичної особи – підприємця Мукієнко 
Галини Миколаївни та  фізичної особи – підприємця Гірник Галини 
Михайлівни та  на розробку проекту землеустрою  в м. Татарбунари, за  
заявою фізичної особи – підприємця Веліксара Федора Федоровича та гр. 
Веліксара Сергія Федоровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята  сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 
 

      
 

Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Левади Марії Никифорівни та 
Левади Віктора Дмитровича, мешканців м.Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська 
міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Левади Марії Никифорівни та Левади Віктора Дмитровича на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: м.Татарбунари, вул. Каштанова,3.  

2. Зобов’язати Леваду М.Н. та Леваду В.Д. надати   технічну документацію із землеустрою, 
після завершення її розробки та отримання витягу з державного земельного кадастру, на 
затвердження міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _206_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) в м. Татарбунари, за  клопотанням Левади 
Марії Никифорівни та Левади Віктора Дмитровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
                 

 

 

 
 

Відповідно до пункту «г» статті 12, пункту 2 статті 19, пункту «а» статті 141 Земельного 
кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву громадянки Сербенюк Валентини Олегівни, мешканки м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Вилучити у гр. Сербенюк Валентини Олегівни з користування до земель 
запасу земельну ділянку загальною площею 0,12 га ( з них площею 0,10 га - для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) 
та площею 0,02 га - для ведення особистого селянського) за адресою: м. Татарунари,  вул. 
Тіниста, 33, у зв’язку добровільною відмовою від права власності на земельну ділянку. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 25.12.1997 року №548 у частині, що стосується гр. 
Сербенюк Валентини Олегівни про надання у приватну власність за адресою вказаною у 
пункті 1 цього рішення. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Татарбунарської міської ради від 12.12.1991 року №191 у частині, що стосується гр. 
Сербенюк Валентини Олегівни про надання дозволу на будівництво за адресою вказаною у 
пункті 1 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 
охорони навколишнього середовища. 

 
 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _207_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 

Про вилучення земельної ділянки до земель запасу за 
адресою:  м. Татарунари,  вул. Тіниста, 33 за заявою 
громадянки  Сербенюк Валентини Олегівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 
 

 
  
 
 

Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Димитрова Геннадія Георгійовича, 
мешканця м.Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Димитрову Геннадію Георгійовичу на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1000 га та 
в оренду  терміном на 49 (сорок дев’ять ) років для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,05  га, за 
адресою: м.Татарбунари, вул. Джерельна, буд.9.  
           2. Зобов’язати Димитрова Г.Г. надати   технічну документацію із землеустрою, після 
завершення її розробки та отримання витягу з державного земельного кадастру, на затвердження 
міській раді. 

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 
 
 
            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _208_ -VІІ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари, за  
клопотанням Димитрова Геннадія Георгійовича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 
 

       
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання гр. Булкіній Людмилі Юріївні, 
мешканця м.Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Булкіній Людмилі Юріївні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,08 га, за 
адресою: м.Татарбунари, вул. Пушкіна, буд.10.  

2. Зобов’язати  Булкіну Л.Ю. надати   технічну документацію із землеустрою, після 
завершення її розробки та отримання витягу з державного земельного кадастру, на затвердження 
міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 
 
 
 
 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _209_ -VІІ 
 
 
 
 
 

 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари, за  
клопотанням Булкіної Людмили Юріївни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 

 
 

Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Татарбунарської 
районної споживчої спілки споживчих товариств,  ЄДРПОУ 01761592, юридична адреса: 
м.Татарбунари, вул. Василя Тура, 48 та подані документи, Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову 

оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років Татарбунарській районній споживчій спілці 
споживчих товариств для реконструкції, експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі, 
магазину «Гастроном», площею 0,0448 га  для  державної реєстрації речового права на землю та  
надання в оренду за адресою: вул. Центральна,42-а, м.Татарбунари, Одеської області. Площа 
земельної ділянки 0,0448 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0270. 

2. Надати Татарбунарській районній споживчій спілці споживчих товариств в 
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну ділянку комунальної 
власності, з кадастровим номер 5125010100:02:004:0270, площею 0,0448 га,для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі, магазину «Гастроном», за адресою: вул. 
Центральна,42-а, м.Татарбунари, Одеської області. 

       3.   Зобов’язати Татарбунарську районну споживчу спілку споживчих товариств 
«РАЙСПОЖИВСПІЛКА»: 

3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого 
речового права(права оренди) на земельну ділянку комунальної власності за адресою: вул. 
Центральна,42-а, м.Татарбунари, Одеської області. 

3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України. 
4.Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих 

днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до відділу Держгеокадастру 
у Татарбунарському районі Одеської області. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 
 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _210_ -VІІ 
 

Про затвердження проекту землеустрою,  за адресою: 
вул. Центральна,42-а, м.Татарбунари, за заявою 
Татарбунарської районної споживчої спілки 
споживчих товариств «РАЙСПОЖИВСПІЛКА» 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
         
 
 
 
 
 

Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Статенчук Тамари Прокопівни, 
мешканки м.Татарбунари ,Татарбунарського району Одеської області, та подані документи, 
Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Статенчук Тамари Прокопівни на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,07 га, за 
адресою: м.Татарбунари, вул. Покровська, 14.  

2. Зобов’язати  Статенчук Т.П. надати   технічну документацію із землеустрою, після 
завершення її розробки та отримання витягу з державного земельного кадастру, на затвердження 
міській раді.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
 

             
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _211_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Татарбунари, за  клопотанням Статенчук Тамари 
Прокопівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 

 Відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду 
землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Златова Івана Петровича, мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Укласти з фізичною особою – підприємцем Златовим Іваном Петровичем угоду 
користування земельною ділянкою комунальної власності сільськогосподарського призначення 
для ведення особистого селянського господарства терміном до 01.08.2017 року, загальною 
площею 3,25 га,  розташовану за адресою: м. Татарбунари, район вулиці Польова – вул. Івана 
Кожедуба (згідно план-схеми).  

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 

 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _212_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про укладання угоди користування землею 
сільськогосподарського призначення в м. Татарбунари за 
заявою Златова Івана Петровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

Відповідно до пункту «г» статті 12, пункту 2 статті 19, пункту «а» статті 141 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
розглянувши заяву громадянки  Сиротенко Світлани Михайлівни, мешканки м.Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Вилучити у гр. Сиротенко Світлани Михайлівни з користування до земель запасу земельну 
ділянку загальною площею 0,12 га (з них, площею 0,10 га - для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та площею 0,02 га - 
для ведення особистого селянського господарства) за адресою: м.Татарунари,  вул. Сонячна, 4 
(ж/м «Південний-І»), у зв’язку добровільною відмовою від права користування земельною 
ділянкою. 
 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради від 18.12.1997 року № 530 у частині, що стосується гр. Сиротенко С.М. про передачу 
у постійне користування земельної ділянки за адресою вказаною у пункті 1 цього рішення. 
 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 

 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _213_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 

Про вилучення земельної ділянки до земель запасу за 
адресою:  м. Татарунари,  вул. Сонячна, 4 (ж/м 
«Південний-І»), за заявою громадянки  Сиротенко 
Світлани Михайлівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

    
             

Керуючись пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Рубана Олександра Феодосійовича, мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету  Татарбунарської  міської ради від 
16.12.1999 р. № 313  в частині, що стосується  Рубана Олександра Феодосійовича, щодо 
відведення йому у приватну власність 0,04 га,  за адресою вул. Тіниста, 4,  м.Татарбунари, а саме:  

 
у пункті 1 у стовбці «цільове призначення»,  замість слів: «для ведення особистого підсобного 
господарства», зазначити слова: «для ведення особистого селянського господарства».  

 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _214_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Про внесення змін у  рішення виконавчого комітету  
Татарбунарської  міської ради від 16.12.1999 р. № 313 
за заявою  Рубана Олександра Феодосійовича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 

 

 
Відповідно до статей 12, 93, 123,124,186 Земельного кодексу України, Закону України «Про 
оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Васильця Дмитра Івановича, 
мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити фізичній особі – підприємцю Васильцю Дмитру Івановичу дію договору 
оренди землі від 22.09.2015 року №114, запис про державну реєстрацію від 12.11.2015 року № 
12111730, шляхом укладання додаткової угоди до договору, у зв’язку з розробкою нового проекту 
землеустрою зі зміною розміру та відповідно меж земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:005:0064. 

 
2. Укласти з фізичною особою – підприємцем Васильцем Дмитром Івановичем 

тимчасову угоду користування земельною ділянкою комунальної власності для експлуатації 
об’єкта торгівлі – магазину, терміном до 01.01.2018 року, на земельну ділянку площею - 0,0046 га,  
розташовану за адресою: м. Татарбунари, вул. Московська, 16-а, на час потрібний для 
виготовлення проекту землеустрою. 

 
3. Зобов’язати  Васильця Д.І. надати проект землеустрою, після завершення його розробки 

та погодження, на затвердження міській раді. 
 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _215_ -VІІ 
 
 

 
 

Про припинення дії договору оренди землі та укладання 
тимчасової угоди користування землею в м. Татарбунари, 
вул.Московська, 16-а, за заявою ФОП Васильця Дмитра 
Івановича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 

 

 
Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву громадянина: гр. 
Коваля Олександра Олександровича, мешканця м.Татарбунари, та подані документи, 
Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати безоплатно у приватну власність гр.. Ковалю Олександру Олександровичу 
земельну ділянку з кадастровим номером 5125010100:02:003:0158 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), 
площею 0,0978 га за адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м.Татарбунари, 
вул. Київська, буд.66, у зв’язку  з набуттям права приватної власності на нерухоме майно, яке 
знаходиться на цій земельній ділянці. 

       2.   Зобов’язати гр.Коваля О.О.: 

2.1 Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на земельну 
ділянку передану у приватну власність. 

 
2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 
 
3.  Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих 

днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до відділу Держгеокадастру у 
Татарбунарському районі Одеської області.  

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання регулювання 

земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _216_ -VІІ 
 
 
 

Про передачу у приватну власність земельної ділянки 
з кадастровим номером 5125010100:02:003:0158, за 
заявою гр. Коваля Олександра Олександровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
         
       

 
 
Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень» Закону України «Про державний земельний кадастр», Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву Тимофєєвої Олени 
Олександрівни, що мешкає у м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати дозвіл Тимофєєвій Олені Олександрівні на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею – 0,1000 га, для 
державної реєстрації речового права за адресою : 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. 
Сонячна, буд. 4.  
 
2.Зобов’язати Тимофєєву О.О. надати   проект землеустрою, після завершення його розробки, 
погодження та отримання витягу з державного земельного кадастру, на затвердження міській 
раді. 
 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _217_ -VІІ 
 
 
 

 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою 
Тимофєєвої Олени Олександрівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
       

 

  
 
 
Відповідно до статей 12, 96, 206 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву та графічні 
матеріали Топала Павла Петровича, мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Укласти з гр. Топалом Павлом Петровичем угоду користування земельною 
ділянкою комунальної власності несільськогосподарського призначення для експлуатації 
нежитлової будівлі (літньої кухні) на прибудинковій території багатоквартирного будинку 
терміном до 01.01.2018 року, площею 0,0024 га,  розташовану за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Верхня, 2 (згідно Ситуаційної схеми М 1:2000).  

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 

 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _218_ -VІІ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Про укладання угоди користування землею 
несільськогосподарського призначення в м. Татарбунари за 
заявою Топала Павла Петровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 

Відповідно до статей 12,116,118,121-125, 186  Земельного кодексу України, пункту 34 статті 
26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті 24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень», розглянувши заяву, графічні матеріали громадянки Московченко Віри 
Миколаївни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Московченко Вірі Миколаївні на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для надання земельної ділянки в оренду строком на 3 (три) роки для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
– 0,06 га, для державної реєстрації речового права (на праві оренди землі) за адресою: 68100, 
Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Перемоги, буд. 3. 

 
2. Зобов’язати Московченко В.М. надати   технічну документацію із землеустрою, 

після завершення її розробки та отримання витягу з державного земельного кадастру, на 
затвердження міській раді. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _219_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду в м. Татарбунари  за заявою громадянки 
Московченко Віри Миколаївни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       
 

 

Відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про 
оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Демченко Наталі Миколаївни, 
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1.   Поновити фізичній особі – підприємцю Демченко Наталі Миколаївні на новий термін до 

30.12.2019 року дію  договору оренди землі від 30.12.2015 року за № 118, державна реєстрація від 
21.01.2016 року,  номер запису №13017478, щодо земельної ділянки площею 0,0144  га за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Горького, 12,  для експлуатації та обслуговування не житлової 
будівлі – кафе «Лілія», шляхом укладання додаткової угоди до вищезазначеного договору. 

 
2.  Зобов’язати орендаря ФОП Демченко Н.М. здійснити заходи щодо державної реєстрації 

додаткової угоди до договору оренди землі зазначеного у пункті 1 цього рішення. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _220_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 

Про поновлення терміну дії договору оренди землі в м. 
Татарбунари за заявою  фізичної особи – підприємця Демченко 
Наталі Миколаївни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 

Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень», Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 3 статті 24 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву,  графічні 
матеріали громадянина Фісінчука Сергія Васильовича, що мешкає у м. Татарбунари, подані 
документи, Татарбунарська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл Фісінчуку Сергію Васильовичу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею – 0,1000 га, 
для державної реєстрації речового права та надання безоплатно у приватну власність за адресою: 
68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, буд. 8-г.  

 
2. Зобовязати гр..Фісінчука С.В. надати міській ради на затвердження проект 

землеустрою. 
 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _221_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою 
громадянина Фісінчука Сергія Васильовича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
       
       
Про затвердження паспортів прив’язки 
тимчасових спорудд (бігбордів) для здійснення 
підприємницької  діяльності в м. Татарбунари, за 
заявою ФОП Мологи Олега Петровича 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 
листопада 2011 р. за № 1330/20068,  Положення про порядок розміщення малих архітектурних 
форм в м. Татарбунари, затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. 
№ 808-V, розглянувши заяву та подані документи ФОП Мологи Олега Петровича, мешканця м. 
Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити Молозі Олегу Петровичу (фізичній особі - підприємцю) паспорт 

прив’язки тимчасових  споруд (бігбордів) від 15.09.2016 року на ділянках № 2 та № 3 для 
здійснення підприємницької діяльності в м. Татарбунари,  вул. Степова згідно комплексної схеми 
розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

2.  Укласти з ФОП Мологою О.П. договора пайової участі в утриманні об’єктів 
благоустрою (фундаменту бігбордів) терміном до 15.09.2019 року з можливістю пролонгації на 
період дії паспортів прив’язки тимчасових споруд для розміщення та утримання  бігбордів на 
ділянці №2  площею 0,0024 га та на ділянці №3  площею 0,0024 га, для здійснення 
підприємницької діяльності, за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, згідно комплексної схеми 
розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

            3. Зобов’язати ФОП Мологу О.П.: 
3.1.  Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою 

договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою (бігборду); 
3.2. По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської ради 

заяву про дотримання вимог паспорту прив’язки та отримати в виконкомі дозвіл на розміщення  
реклами по ескізам». 
             4. Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс фундамент бігбордів.  

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
будівництва, управління комунальною власністю, транспорту і зв’язку. 

 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _222_ -VІІ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
               
Про затвердження паспорту прив’язки тимчасової 
споруди (бігборду) для здійснення 
підприємницької  діяльності в м. Татарбунари, за 
заявою ФОП Скоробагача Руслана Вікторовича 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 
листопада 2011 р. за № 1330/20068,  Положення про порядок розміщення малих архітектурних 
форм в м. Татарбунари, затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. 
№ 808-V, розглянувши заяву та подані документи ФОП Скоробагача Руслана Вікторовича, 
мешканця м. Татарбунари,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити Скоробагачу Руслану Вікторовичу (фізичній особі - підприємцю) 

паспорт прив’язки тимчасової  споруди (бігборду) від 15.09.2016 року на ділянці № 19 для 
здійснення підприємницької діяльності в м. Татарбунари,  вул. Князева, згідно комплексної схеми 
розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

2.  Укласти з ФОП Скоробагачем Р.В. договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою (фундаменту бігборду) терміном до 15.09.2019 року з можливістю пролонгації на 
період дії паспорту прив’язки тимчасової споруди для розміщення та утримання  бігборду на 
ділянці №19  площею 0,0024 га для здійснення підприємницької діяльності, за адресою:  м. 
Татарбунари, вул. Князева згідно комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у 
м. Татарбунари. 

            3. Зобов’язати ФОП Скоробагача Р.В.: 
3.1.  Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою 

договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою (бігборду). 
3.3. По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської ради 

заяву про дотримання вимог паспорту прив’язки та отримати в виконкомі дозвіл на розміщення  
реклами по ескізам. 
            4.  Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс фундамент бігбордів.  
            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
будівництва, управління комунальною власністю, транспорту і зв’язку. 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _223_ -VІІ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       

 
 

 
 
Відповідно до пункту «4» статті 24  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
статті 186 Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Бричак Наталі 
Миколаївни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
        
      1.    Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення гр.. Бричак Наталії 
Миколаївні земельної ділянки приватної власності цільове призначення якої змінюється для 
експлуатації та обслуговування комплексу по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів 
та продажу товарів,  площею 0,0941 га, за адресою: м. Татарбунари, вул. Бесарабська, вул. 89.  
Попереднє цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 
5125010100:02:003:0110. 

 
2. Зобов`язати  Бричак Наталію  Миколаївну надати міській ради на затвердження проект 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _224_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо зміни цільового призначення земельної ділянки за 
адресою: м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 89, за заявою 
громадянки Бричак Наталі Миколаївни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       
 

 

Відповідно до пункту «г» статті 12, пункту 2 статті 19, пункту «а» статті 141 Земельного 
кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву громадянина Сивоконя Олега Івановича, мешканця м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вилучити у громадянина Сивоконя Олега Івановича до земель запасу 
земельну ділянку загальною площею 0,0024 га для будівництва гаражу за адресою: м. 
Татарунари,  вул. Верхня, 2, у зв’язку добровільною відмовою від права постійного 
користування земельною ділянкою. 

 
2.       Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 20.07.2000 року 

№212 у частині, що стосується гр. Сивоконя Олега Івановича про надання у постійне 
користування земельної ділянки за адресою вказаною у пункті 1 цього рішення. 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _225_ -VІІ 
 
 
 

 
 

Про вилучення земельної ділянки до земель запасу за 
адресою:  м. Татарунари,  вул. Верхня, 2 за заявою 
громадянина  Сивоконя Олега Івановича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 
 

 
 Відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про 
оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву С(Ф)Г «АГРО-СИНТЕЗ», юридична адреса: м. Татарбунари, вул. 
Лесі Українки,15, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

   1.      Поновити дію договору оренди землі від 31.01.2012 року № 167 на новий термін до 
31.08.2017 року на земельну ділянку комунальної власності сільськогосподарського призначення 
(рілля) для сінокосіння,  площею 36,6 га в м. Татарбунари, р-н ж/м «Південний-2». 
 
              2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _226_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про поновлення терміну дії договорів оренди 
землі в м. Татарбунари за заявою С(Ф)Г 
«АГРО-СИНТЕЗ» 



 
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       
 

 

 

 
   Відповідно до пунктів «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пункта 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи фізичної особи – підприємця Рибальченка  Петра Миколайовича та фізичної особи – 
підприємця Федорової Ірини Ігорівни, що мешкають,  м. Татарбунари, Татарбунарська міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1.        Внести зміни у назві та пункті 1, 2 рішення Татарбунарської  міської ради від 
14.07.2016 року № 146-VІІ  після слів:  «фізична особа – підприємець Рибальченко Петро 
Миколайович», зазначити слова: «фізична особа – підприємець Федорова Ірина Ігорівна», на 
підставі договору про спільну сумісну діяльність від 01.09.2016 року №б/н для здійснення 
підприємницької діяльності на земельній ділянці за адресою: вул. Горького, 17-б, м. Татарбунари. 

 
2.     Внести зміни у договорі оренди землі  від 22.10.1996 року № б/н, запис про державну 

реєстрацію від 05.09.2016 року 16296658, після слів:  «фізична особа – підприємець Рибальченко 
Петро Миколайович», зазначити слова: «фізична особа – підприємець Федорова Ірина Ігорівна», 
також внести у преамбулі договору, розділі «Реквізити сторон» та  Акті приймання – передачі 
земельної ділянки персональні дані фізичної особи – підприємця Федорової Ірини Ігорівни 
(паспортні дані та ідентифікаційний податковий номер), шляхом укладання  додаткової угоди до 
цього договору. 

 
3. Зобов`язати орендарів Рибальченко П.М. та Федорову І.І. здійснити заходи щодо 

державної реєстрації додаткової угоди до договору зазначеного  у пункті 2 цього рішення. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _227_ -VІІ 

Про внесення змін у  рішення Татарбунарської  
міської ради від 14.07.2016 р. № 146-VІІ за заявою  
фізичної особи – підприємця Рибальченка  Петра 
Миколайовича та фізичної особи – підприємця 
Федорової Ірини Ігорівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 
 
 
    

Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Байлук Наталі Олександрівни, 
мешканки м.Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр. Байлук Наталі Олександрівні на розробку проекту землеустрою для 
відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1000 га та 
в оренду  терміном на 49 (сорок дев’ять ) років для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,02  га, за 
адресою: м.Татарбунари, вул. Тіниста, буд.33,  
 
2. Зобов’язати  Байлук Н.О. надати проект землеустрою, після завершення його розробки та 
погодження, на затвердження міській раді. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _228_ -VІІ 
 
 
 

 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  
в м. Татарбунари, за  клопотанням Байлук Наталі 
Олександрівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

   
             
Відповідно до пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Баранюка  Андрія Семеновича, мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві, пунктах 1 та 2 рішення Татарбунарської міської ради від 
19.06.2008 року №370-V в частині, що стосується Баранюка Андрія Семеновича, за адресою вул. 
Микити Лісового, 14-б, м. Татарбунари, а саме: 

 
Замість слів: «проектно - технічної документації», зазначити : «проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  безоплатно у власність». 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _229_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської 
ради від 19.06.2008 року №370-V, за заявою Баранюка 
Андрія Семеновича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

           
      

Відповідно до пунктами «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Баранюк Ірини Пилипівни, мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пункті 1, 2 рішення Татарбунарської  міської ради від 
27.02.2008 р. № 313-VІ в частині, що стосується Баранюк Ірини Пилипівни, за адресою вул. 
Микити Лісового, 14-а, м. Татарбунари, а саме:  

 
Замість слів: «проектно - технічної документації», зазначити : «проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  безоплатно у власність». 
  
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
             
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _230_ -VІІ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Про внесення змін у  рішення Татарбунарської  
міської ради від 27.02.2008 р. № 313-V, за заявою  
Баранюк Ірини Пилипівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

    
              Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України,  пункту 34 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши заяву: 
комунального закладу «Татарбунарської центральної районної лікарні» м.Татарбунари, надані 
матеріали, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 02.07.2012 року №413-VІ 
стосовно надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у постійне 
користування земельної ділянки спільної комунальної власності комунальному закладу 
«Татарбунарській центральній районній лікарні» для експлуатації та обслуговування будівель та 
споруд, а саме: 

 
 Пункт 1   викласти у новій редакції: 
 замість цифр та слів: «1,6113 га» зазначити «1,5469 га» в межах м. Татарбунари, вул. 

Чорноморська, 32 б;  
замість цифр та слів: «0,0833 га», зазначити «0,0624 га» в межах м. Татарбунари, вул. 

В.Тура, 32;  
замість цифр та слів «2,8847 га», зазначити «2,8081 га» в межах м. Татарбунари, вул. 

Московська, 8;  
замість цифр та слів: «0,45 га», зазначити «0,4577 га» в межах м. Татарбунари, вул. 

Московська, 16. 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 

 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _231_ -VІІ 
 

 
 

Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської 
ради від 02.07.2012 року №413-VІ щодо розробки 
проекту землеустрою за адресою м. Татарбунари, за 
заявою комунального закладу «Татарбунарська 
центральна районна лікарня» 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

              
 

Відповідно до пунктів «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши заяву та надані 
документи Султана Олександра Івановича, мешканки м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пунктах 1, 2 рішення Татарбунарської міської ради від 
17.08.2010 р. №792-V,  в частині, що стосується Султана Олександра Івановича, а саме:  
           
         У назві та пунктах 1, 2, 3 замість слів: «проектно - технічної документації»,  

зазначити : «технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)», 

   
Пункт 1  викласти у новій редакції замість слів та цифр: «гр. Султану Олександру 

Івановичу на земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га та для ведення 
особистого селянського господарства площею 0,0333  га в межах м. Татарбунари, вул. 
Дімітрова,43», 

 
         зазначити слова та цифри: «гр. Султану Олександру Івановичу по передачі безоплатно у 
власність земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,1000 га, 
за адресою :  м. Татарбунари по вул. Івана Кожедуба, 43». 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _232_ -VІІ 
 

 
 
 

Про внесення змін у  рішення Татарбунарської  
міської ради від 17.08.2010 р. №792-V за заявою   
Султана Олександра Івановича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
       
 
 

 
 
 

 
 
Відповідно до статей 12, 127-132 Земельного кодексу України, пунктів 30,43 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект  договору 
купівлі-продажу земельної ділянки, Татарбунарська міська рада 
 
  ВИРІШИЛА: 
 

1. Погодити проект  договору купівлі-продажу земельної ділянки між Територіальною 
громадою міста Татарбунари в особі Татарбунарської міської ради та громадянином України 
фізичною особою – підприємцем Рацьким Геннадієм Омеляновичем, за ціною продажу 13936 
(Тринадцять тисяч дев’ятсот тридцять шість ) гривень 62 копійки, на земельну ділянку  з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0192, площею 0,0069 га, за адресою: Одеська область, м. 
Татарбунари, вул. Василя Тура, буд. 13-в/2 (тринадцять – в дріб 2), для експлуатації та 
обслуговування магазину. Категорія земель - землі житлової та громадської забудови. Проект 
договору купівлі-продажу додається. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 

земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 

 

 
 
               МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _233_ -VІІ 
 
 
 

Про погодження проекту договору купівлі-продажу земельної 
ділянки між Татарбунарською міською радою та фізичною 
особою – підприємцем  Рацьким Геннадієм Омеляновичем на 
земельну ділянку з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0192, за адресою: Одеська область, м.  
Татарбунари 



 
 



 



 



 



 
      



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 

 
Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень», Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 3 статті 24 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву,  графічні 
матеріали громадянина Божко Миколи Костянтиновича, що мешкає у м. Татарбунари, подані 
документи, Татарбунарська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл Божко Миколі Костянтиновичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва, експлуатації та обслуговування 
індивідуального гаражу  орієнтовною площею 0,003 га, для державної реєстрації речового права 
на землю з присвоєнням адреси: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Кутузова, буд. 24/24, 
гараж №24.  
 
2. Зобовязати гр. Божко М.К. надати міській ради на затвердження проект землеустрою. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно - територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _234_ -VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою 
громадянина Божко Миколи Костянтиновича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

 
Відповідно до статей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 34 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву 
громадянина: Чеботара Віктора Афанасійовича, мешканця м. Татарбунари, та подані документи, 
Татарбунарська міська рада  
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чеботару Віктору Афанасійовичу, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, буд. 68. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1166. 

       2.   Зобов’язати Чеботара В.А.: 

2.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на земельну 
ділянку, передану у приватну власність рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 25.12.1997 року №548. 

 
2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 
 
3.Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих 

днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до відділу Держгеокадастру 
у Татарбунарському районі Одеської області.  

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 

земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 

 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _235_ -VІІ 
 
 

 
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), за заявою 
Чеботара Віктора Афанасійовича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
               
Про затвердження паспорту прив’язки тимчасової споруди (бігборду)  в м. 
Татарбунари, за заявою ПІВДЕННОЇ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МІССІЇ 
МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ» ПРИ БРАТСТВІ 
(ОБЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ 
ЄВАНГЕЛІСТСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ УКРАЇНИ 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 
«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068,  
Положення про порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, затвердженого 
рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву ПІВДЕННОЇ 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ МІССІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ» ПРИ БРАТСТВІ 
(ОБЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ ЄВАНГЕЛІСТСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ 
УКРАЇНИ, ЄДРПОУ 24531386, с.Шевченкове, Кілійського району,  Татарбунарська міська рада  

В И Р І Ш И ЛА :  
 1.   Затвердити ПІВДЕННІЙ ХРИСТИЯНСЬКІЙ МІССІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ 
«ЖИТТЯ» ПРИ БРАТСТВІ (ОБЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ ЄВАНГЕЛІСТСЬКИХ 
ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ УКРАЇНИ (далі Заявник) паспорт прив’язки тимчасової  споруди (бігборду) 
християнської тематики від 18.08.2016 року на ділянці № 7,  в м. Татарбунари,  вул. Степова, згідно 
«Комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари». 

            2.   Укласти з Заявником  договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою (фундаменту 
бігборду) терміном до 17.08.2019 року з можливістю пролонгації на період дії паспорту прив’язки 
тимчасової споруди для розміщення та утримання  бігборду на майданчику площею 0,0025 га для 
здійснення зовнішньої реклами християнської тематики за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова. 

            3. Зобов’язати заявника: 
3.1.  Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою договору 

пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою (бігборду); 
3.4. По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської ради заяву 

про дотримання вимог паспорту прив’язки та отримати в виконкомі дозвіл на розміщення  реклами по 
ескізам». 
            4.  Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс фундамент бігбордів.  
            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, 
управління комунальною власністю, транспорту і зв’язку. 
 

 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _236_ -VІІ 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 

 

 

Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень», Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 3 статті 24 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши лист виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради, графічні матеріали, правовстановлюючі та інші 
документи, Татарбунарська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл виконавчому комітету Татарбунарської міської ради на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення у постійне користування земельної ділянки комунальної власності 
для реконструкції та експлуатації комплексу нежитлових будівель та споруд на земельній ділянці 
орієнтовною площею 1,04 га за адресою м.Татарбунари, вул. Джерельна, 2.  
 
 2. Погодити проект договору на виконання робіт із землеустрою між виконавчим комітетом 
Татарбунарської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІАЛ-777», 
переможцем конкурсу щодо відбору виконавців робіт із землеустрою. 
 
3. Укласти з товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІАЛ-777» договір на проведення 
робіт із землеустрою. 
  
4.   Виконкому міської ради надати проект із землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 
5.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно - територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _237_ -VІІ 
 

 
 

Про надання дозволу  виконавчому комітету 
Татарбунарської міської ради на розробку проекту 
землеустрою за  адресою м. Татарбунари, вул. 
Джерельна,2  



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

         
 

 

 
 
Відповідно до статей 12, 116, 118, пункту 2 статті 120,  статті 124, статті 186-1 Земельного 
кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтей 31, 32, 34 Закону України «Про оренду землі» та умов визначених у договорах від 
29.09.2014 року №№ 77 , 78,  розглянувши заяву громадянина Волощука Михайла Григоровича  
м. Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

        
 1.   Припинити дію договорів оренди землі від 29.09.2014 року №77 (державна реєстрація 

від 23.10.2014 року №7449966) та №78 (державна реєстрація від 23.10.2014 року №7449308), з 
Волощуком Михайлом Григоровичем, укладені земельні ділянки: для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
площею 0,1000 га та для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0662 га, за адресою: м. Татарбунари, вул. 
Дністровська, 30, шляхом укладання додаткових угод, у зв’язку з переходом права власності на 
нерухомість до іншої особи за договором купівлі-продажу від 14.10.2016 року. 

 
             2.  Зобов’язати гр. Волощука М.Г. (або уповноважену ним особу) здійснити відповідні 
заходи щодо припинення державної реєстрації іншого речового права на земельні ділянки. 
 
             3.   Затвердити дане розпорядження на черговому пленарному засіданні сесії 
Татарбунарської міської ради. 
 

 4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _238_ -VІІ 
 

 
 

Про припинення дії договорів оренди землі від 
29.09.2014 року № 77 та № 78 в м. Татарбунари, за 
заявою громадянина   Волощука Михайла 
Григоровича 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
             
Про затвердження паспорту прив’язки тимчасової 
споруди (бігборду) для розміщення соціальної і 
політичної реклами в м. Татарбунари, вул. Степова, за 
заявою політичної партії «Народний фронт» 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 
«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068,  
наказу Мінрегіонбуду від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової 
участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року 
за № 2073/24605,  Положення про порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, 
затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву та 
подані документи політичній партії «Народний фронт», мешканця м. Татарбунари,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити політичній партії «Народний фронт» паспорт прив’язки тимчасової  споруди 

(бігборду) від 11.08.2016 року на ділянці № 6 для розміщення соціальної і політичної реклами в м. 
Татарбунари,  вул. Степова, згідно Комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. 
Татарбунари. 

2. Укласти з політичній партії «Народний фронт» договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою (фундаменту бігборду) терміном до 10.08.2019 року з можливістю пролонгації на період дії 
паспортів прив’язки тимчасових споруд для розміщення та утримання  бігбордів на ділянці на ділянці №6  
площею 0,0024 га, для розміщення соціальної і політичної реклами в м. Татарбунари,  вул. Степова, згідно 
Комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

3. Зобов’язати політичну партію «Народний фронт».: 
3.1.  Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою договору 

пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою ( бігборду). 
3.2 По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської ради заяву 

про дотримання вимог паспорту прив’язки та отримати в виконкомі дозвіл на розміщення  реклами по 
ескізам представленим політичною партією «Народний фронт». 

4.      Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс фундамент бігбордів.  
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, 

управління комунальною власністю, транспорту і зв’язку. 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _239_ -VІІ 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
         
Про затвердження паспорту прив’язки тимчасової 
споруди (бігборду) для розміщення соціальної і 
політичної реклами в м. Татарбунари, вул. Князева, за 
заявою політичної партії «Народний фронт» 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 
«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068,  
наказу Мінрегіонбуду від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової 
участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року 
за № 2073/24605,  Положення про порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, 
затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву та 
подані документи політичній партії «Народний фронт», мешканця м. Татарбунари,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити політичній партії «Народний фронт» паспорт прив’язки тимчасової  споруди 

(бігборду) від 11.08.2016 року на ділянці № 20 для розміщення соціальної і політичної реклами в м. 
Татарбунари,  вул. Степова, згідно Комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. 
Татарбунари. 

2. Укласти з політичній партії «Народний фронт» договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою (фундаменту бігборду) терміном до 10.08.2019 року з можливістю пролонгації на період дії 
паспортів прив’язки тимчасових споруд для розміщення та утримання  бігбордів на ділянці на ділянці №20  
площею 0,0024 га, для розміщення соціальної і політичної реклами в м. Татарбунари,  вул. Князева, згідно 
Комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

3. Зобов’язати політичну партію «Народний фронт».: 
3.1.  Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою договору 

пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою ( бігборду). 
3.2 По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської ради заяву про 

дотримання вимог паспорту прив’язки та отримати в виконкомі дозвіл на розміщення  реклами по ескізам 
представленим політичною партією «Народний фронт». 
           4. Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс фундамент бігбордів.  
           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, 
управління комунальною власністю, транспорту і зв’язку. 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _240_ -VІІ 
 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
             
Про затвердження паспорту прив’язки тимчасової 
споруди (бігборду) для здійснення підприємницької  
діяльності в м. Татарбунари, вул. Василя Тура, за 
заявою ФОП Разінкіна Степана Васильовича 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 
«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068,  
наказу Мінрегіонбуду від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової 
участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року 
за № 2073/24605,  Положення про порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, 
затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву та 
подані документи ФОП Разінкіна Степана Васильовича, мешканця м. Татарбунари,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити Разінкіну Степану Васильовичу (фізичній особі - підприємцю): паспорт прив’язки 
тимчасової  споруди (бігборду) від 11.08.2016 року на ділянці № 12 для здійснення підприємницької 
діяльності в м. Татарбунари,  вул. Василя Тура, згідно Комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд 
(бігбордів) у м. Татарбунари. 

2. Укласти з ФОП Разінкіним С.В. договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
(фундаменту бігборду) терміном до 10.08.2019 року з можливістю пролонгації на період дії паспорту 
прив’язки тимчасової споруди для розміщення та утримання  бігборду на ділянці №12  площею 0,0024 га 
для здійснення підприємницької діяльності, за адресою:  м. Татарбунари, вул. Василя Тура, згідно 
комплексної схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

3.     Зобовязати ФОП Разінкіна С.В.: 
3.1.  Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою договору пайової 
участі в утриманні об’єкту благоустрою ( бігборду). 
3.2. По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської ради заяву про 
дотримання вимог паспорту прив’язки та отримати в виконкомі дозвіл на розміщення  реклами по ескізам 
представленим ФОП Разінкіним С.В.. 
4.       Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс фундамент бігбордів. 
5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
будівництва, транспорту та звязку. 
 
 
 
             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _241_ -VІІ 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
               
Про затвердження паспорту прив’язки тимчасової 
споруди (бігборду) для здійснення підприємницької  
діяльності в м. Татарбунари, вул.Степова, за заявою 
ФОП Разінкіна Степана Васильовича 
 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  наказу Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 
«Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068,  
наказу Мінрегіонбуду від 12.11.2013 року № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової 
участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 року 
за № 2073/24605,  Положення про порядок розміщення малих архітектурних форм в м. Татарбунари, 
затвердженого рішенням Татарбунарської міської ради  від 23.09.2010 р. № 808-V, розглянувши заяву та 
подані документи ФОП Разінкіна Степана Васильовича, мешканця м. Татарбунари,  виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради  

В И Р І Ш И В :  
1. Затвердити Разінкіну Степану Васильовичу (фізичній особі - підприємцю): паспорт 

прив’язки тимчасової  споруди (бігборду) від 11.08.2016 року на ділянці № 5 для здійснення 
підприємницької діяльності в м. Татарбунари,  вул. Степова, згідно Комплексної схеми розміщення  
тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

2. Укласти з ФОП Разінкіним С.В. договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою ( 
бігборду) терміном до 10.08.2019 року з можливістю пролонгації на період дії паспорту прив’язки 
тимчасової споруди для розміщення та утримання  бігборду на ділянці №5  площею 0,0024 га для 
здійснення підприємницької діяльності, за адресою:  м. Татарбунари, вул. Степова, згідно комплексної 
схеми розміщення  тимчасових споруд (бігбордів) у м. Татарбунари. 

3. Зобов’язати ФОП Разінкіна С.В.: 
3.1.  Не приступати до розміщення тимчасової споруди без укладеного з міською радою договору 

пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою ( бігборду). 
3.2 По завершенню розміщення тимчасової споруди подати до виконкому міської ради заяву про 

дотримання вимог паспорту прив’язки та отримати в виконкомі дозвіл на розміщення  реклами по ескізам 
представленим ФОП Разінкіним С.В.. 

 
4.  Управлінню майном комунальної власності взяти на баланс фундамент бігбордів. 

            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 
будівництва, транспорту та звязку. 

 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _242_ -VІІ 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
       

 
 

 

Відповідно до статтей 12, 79ˡ,116, 118, 120-124, 134, абзацу 2 пункту 12 статті 186ˡ Земельного 
кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 30 Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Стоянової Євгенії 
Олегівни, мешканки м. Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Передати гр. Стояновій Євгенії Олегівни безоплатно у приватну власність земельну 
ділянку комунальної власності з кадастровим номером 5125010100:02:005:0319 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,1000 га та в оренду  терміном на 49 (сорок дев’ять ) років земельну 
ділянку комунальної власності з кадастровим номером 5125010100:02:005:0320 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  
орієнтовною площею 0,0662  га, за адресою: м. Татарбунари, вул. Дністровська, буд. 30,  

        

     2.   Зобов’язати Стоянову Євгенію Олегівну : 

  2.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на земельну 
ділянку за адресою: вул., м.Татарбунари, вул. Дністровська, буд. 30, Одеської області. 

 
  2.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _243_ -VІІ 
 
 
 

 

Про передачу у приватну власність присадибної 
земельної ділянки в м. Татарбунари, за  клопотанням 
Стоянової Євгенії Олегівни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

       
 

 
 

         Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного 
кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 30 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Замниборщ Ірини Віталіївни, 
мешканки м.Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл гр. Замниборщ Ірині Віталіївні на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для відведення безоплатно у приватну власність  для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,1000 
га, за адресою: м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, буд. 14.  
 
2.  Зобов’язати  Замниборщ І.В. надати проект землеустрою, після завершення його розробки 
та погодження, на затвердження міській раді. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 

 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _244_ -VІІ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Татарбунари, за  заявою Замниборщ Ірини Віталіївни 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 
 

 
Відповідно до статтей 12,118,121-125, 186 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті  24, пункту 3 «Перехідних та 
прикінцевих положень», Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 3 статті 24 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву,  графічні 
матеріали громадянина Должненко Ростислава Федоровича, що мешкає у м. Татарбунари, подані 
документи, Татарбунарська міська рада 
 
 ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл Должненко Ростиславу Федоровичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 
0,1000 га, для державної реєстрації речового права та передачі безоплатно у власніть з 
присвоєнням адреси: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Польова, 100.  

 
2.       Зобовязати гр. Должненко Р.Ф. надати проект землеустрою, після завершення його 

розробки та погодження, на затвердження міській раді. 
 
 
3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно - територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _245_ -VІІ 
 
 
 
 

 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою в  м. Татарбунари, за заявою 
громадянина Должненко Ростислава Федоровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
         
Про приватизацію квартири № 4  
розташованої в м. Татарбунари  
по вул.23 серпня,36 
за заявою Узум Миколи Васильовича 
 
     Відповідно ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
керуючись ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», наказом 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 
«Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у 
гуртожитках у власність громадян», враховуючи виписку з протоколу №11 житлової комісії при 
виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради, розглянувши та обговоривши заяву Узум 
Миколи Васильовича, що мешкає  м. Татарбунари по вул. 23 серпня,36 кв.4 Татарбунарська 
міської ради 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Заяву наймача Узум Миколи Васильовича, щодо приватизації квартири №4, в якій Він мешкає  , 
що знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул.23 серпня,36 задовольнити. 
 
2. Передати квартиру№4, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул. 23 серпня, 36 в 
приватну власність Узум Миколі Васильовичу. 
 
3. Затвердити розрахуноки вартості надлишків загальної площі квартири№2 , що приватизується 
безоплатно в м. Татарбунари по вул.23 серпня,36 (додається). 
 
4. Виконкому Татарбунарської міської ради  оформити свідоцтво про власність на житло. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питання 
законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних 
громад та соціальних питань. 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _246_ -VІІ 
 
 
 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
покращення водопостачання міста 

ВИРІШИЛА: 
         1. Прийняти у комунальну власність міської ради 2 артсвердловини, які знаходяться на 
балансі КЗ «Татарбунарська центральна районна лікарня», 1 артсвердловину, яка знаходиться на 
балансі сільськогосподарського підприємства СПАТ «Україна» та 1 артсвердловину безхазяйну 
по вул. Суворова м. Татарбунари. 
 
         2. В подальшому передати зазначені в пункті 1 цього рішення основні засоби на баланс КП 
«Водопостачальник»:  
№ 
п/п 

Найменування Кількіс
ть 

штук 

Первісна 
вартість 

Сума 
зносу 

Залишкова 
вартість 

 грн. 
1. Артсвердловина від КЗ «Татарбунарська 

центральна  районна лікарня 
1 500 000 - 500 000 

2. Артсвердловина від КЗ «Татарбунарська 
центральна  районна лікарня 

1 500 000 - 500 000 

3. Артсвердловина від СПАТ «Україна» 1 374500 349 500 25 000 
4. Артсвердловина по вул. Суворова м. 

Татарбунари 
1   40 000 

 Всього 3 1 374 500 349 500 1 065 000 
          2. Створити комісію по прийманню та передачі зазначених основних засобів в комунальну 
власність міської ради та в КП «Водопостачальник»  в наступному складі: 
- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 
- Горзов Г.А.- головний спеціаліст - бухгалтер відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради; 
- Кравець Н.О. – спеціаліст з соціально-економічних питань відділу бухгалтерського обліку 
виконавчого комітету (апарату) міської ради; 
- Кобушкіна Т.О. – начальник КП «Водопостачальник»; 
- Іванченко Н.А. – головний бухгалтер КП «Водопостачальник; 
-Чакір В.С. – інженер аварійно-ремонтної бригади виконавчого комітету (апарату) міської ради; 
-Керівник та головний бухгалтер відповідного підприємства, установи. 
         3. Комісії скласти акти прийому-передачі зазначених необоротних активів: акт прийому-
передачі від КЗ «Татарбунарська районна лікарня, СТОВ «Україна», вул. Суворова та акт їх 
прийому - передачі в КП «Водопостачальник». 
         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів та управління майном. 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _247_ -VІІ 

Про прийняття артсвердловин 
 у комунальну власність Татарбунарської  
міської ради та передачу їх на баланс КП 
«Водопостачальник»  



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

 

Враховуючи клопотання управління майном комунальної власності Татарбунарської 
міської ради (УМКВ ЗБМ), на підставі Порядку списання об’єктів державної власності, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.2007 р. № 1314 міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 
         1. Дозволити управлінню майном комунальної власності (УМКВ ЗБМ) списати з балансу 
автозупинки в кількості 3 штуки відповідно додатку цього рішення (додається). 
         2. Керівництву управління майном комунальної власності (УМКВ ЗБМ) провести списання 
зазначених в п.1 основних засобів в порядку, встановленому чинним законодавством, та про 
результати проінформувати міську раду. 
 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань бюджету, фінансів та управління майном. 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _248_ -VІІ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання дозволу на списання 
автозупинок, демонтованих на вулицях 
Центральна, Князєва, Миру в м. Татарбунари 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 

 

 

Відповдно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», розглянувши акт оцінки 
вартості залізобетонних кілець, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
         1. Оприбуткувати залізобетонні кільця розміром 1,5мх0,5 иетра в кількості 3 шт. по ціні 400 
грн. за одну одиницю. 
         2. Облаштувати на місці трьох кілець тимчасову споруду – громадський туалет . 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань будівництва, транспорту та звязку. 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _249_ -VІІ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про оприбуткування залізобетонних кілець та 
надання дозволу на встановлення тимчасової 
споруди – громадського туалету 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 
 

 
 

 
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-124, абзацу 2 пункту 12 статті 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 
Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання Дягеля Віктора Петровича, 
мешканця м.Татарбунари, та подані документи, Татарбунарська міська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл гр. Дягелю Віктору Петровичу на розробку проекту землеустрою для 
відведення безоплатно у власність  для будівництва і експлуатації  індивідуального гаражу  
орієнтовною площею 0,003 га, з присвоєнням адреси: м.Татарбунари, вул. Пушкіна, буд.2/1, гараж 
№1.  

2.Зобов’язати  Дягеля В.П. надати проект землеустрою, після завершення його розробки та 
погодження, на затвердження міській раді. 

 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питання регулювання 

земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 
середовища. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _250_ -VІІ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою  в 
м. Татарбунари, за  клопотанням Дягеля Віктора 
Петровича 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
________________________дванадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
       
       
 
 

 

Відповідно до статей 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про 
оренду землі», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», розглянувши заяву ФОП Долгополої Надії Павлівни, мешканки м. Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Поновити фізичній особі – підприємицю Долгополій Надії Павлівниі на новий 
термін до 16.11.2041 року дію договору оренди землі від 16.11.2011 року, який зареєстрований у 
Татарбунарській міській раді, про що вчинено запис за №8 від 16 листопада 2011 року, державна 
реєстрація запис від  25.11.2011 року №512501014000669, на земельну ділянку загальною площею 
0,0030 га, розташовану за адресою: м. Татарбунари, Василя Тура, 15, приміщення №3, для 
експлуатації та обслуговування магазину. Кадастровий номер земельної ділянки 
5125010100:02:004:0153. 

 
2. Зобов’язати ФОП Долгополу Н.П. здійснити відповідні заходи щодо державної 

реєстрації (перереєстрації) речового права та іншого речового права (права оренди) та додаткової 
угоди до договору зазначеного у пункті 1 цього рішення на земельну ділянку комунальної 
власності за адресою: вул. Василя Тура, 15, приміщення №3, м.Татарбунари, Одеської області.  

 
              3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
      «_30__»__листопада __2016р. 
               № _251_ -VІІ 
 
 
 
 

Про поновлення терміну дії договору оренди землі в м. 
Татарбунари за заявою ФОП Долгополої Надії 
Павлівни 


	цін на скраплений газ в м. Татарбунари

