
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
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Порядок дений  чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

1. Про затвердження статуту комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Колосок» Татарбунарської міської ради Одеської області у новій редакції 
2.Про демонтаж нежитлової будівлі (бувшої котельні) розташованої за адресою в м. Татарбунари 
вул. Центральна, 7а 
3.Про оголошення конкурсу про  передачу в оренду гаражів розташованих за адресою м. 
Татарбунари вул. Центральна, 36 
4.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою  Чаюн Лариси Семенівни. 
5.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою  Бобильової Людмили 
Володимирівни. 
6.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, за заявою  
Кашняна Олега Валерійовича. 
7.Про скасування рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 03.10.1991 року №161 
та вилучення земельної ділянки із користування до земель запасу, за заявою Дзись Ніни Василівни. 
8.Про передачу у власність земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0216, за заявою 
Сосни Наталії Михайлівни. 
9.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  з кадастровим 
номером 5125010100:02:005:0210 для укладання договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки, за 
заявою фізичної особи – підприємця  Сиротенка Ігоря Григоровича. 
10.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  з кадастровим 
номером 5125010100:02:004:0206 для укладання договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки, за 
заявою фізичної особи – підприємця  Поставітенка Михайла Миколайовича. 
11.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 
за заявою фізичної особи – підприємця Буднік Ірини Семенівни. 
12.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, за заявою Лускало Юрія Івановича. 
13.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, за заявою Зубака Олександра Олексійовича. 
14.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, за заявою Сосни Євгена Володимировича. 
15.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 
за  заявою фізичної особи – підприємця Демченка Ігоря Валерійовича. 
16.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 
за  заявою Крайнюк Валентини Радіонівни та  Крайнюка Олександра Аркадійовича. 
17.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, за заявою Домбровського Ігоря Юрійовича. 
18.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, за заявою Платонової Ганни Іванівни. 
19.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність, за заявою Чумаченко Ірини Анатоліївни. 
20.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою 
Левченко марії Іванівни. 
21.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою Бєлого 
Володимира Федосійовича. 
22.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою 
Коломіченка Бориса Леонтійовича. 
23.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою Пєліної 
Людмили Вікторівни. 
24.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою 
Карайвана Віталія Сергійовича. 



25.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою 
Тарасенка Віктора Андрійовича. 
26.Про надання дозволу на розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановленн 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою 
Полякова Івана Макаровича. 
27.Про надання дозволу на розробку  технічної документації із землеустрою щодо встановленн 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою 
Сорочан Тетяни Вікторівни. 
28.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
частини земельної ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:001:0003, на яку поширюється право 
сервітуту, за заявою Буднік Ірини Семенівни. 
29.Про припинення договору оренди землі від 30.12.2015 року №119 щодо земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0025, у зв’язку з її поділом на дві окремі  земельні ділянки з 
присвоєнням окремих адрес, за заявою  ФОП Мукієнко Галини Миколаївни та Гірник Галини 
Михайлівни. 
30.Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради:  
- від 27.04.2016 року №105-VII, за клопотанням товариства з обмеженою відповідальністю  
«Татарбунарська вовняна компанія». 
31.Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради:від 18.12.2009 року № 647-V, за заявою 
Коваля Віталія Никоновича.  
32.Про внесення змін в рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 22.08.1985 року 
№ 217/б, за заявою Лисого Михайла Сергійовича.  
33.Про поновлення договору оренди землі  в м. Татарбунари, за заявою Андоні Валентина Борисовича. 
34.Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: - від 27.04.2016 року №105-VII, та у 
договір оренди землі від 20.07.2009 року №б/н, зі змінами, (запис про державну реєстрацію від 13.09.2014 
року №6988984) за заявою ФОП Рибальченко Олени Іванівни та ФОП Федорової Ірини Ігорівни. 
35.Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для провадження 
підприємницької  діяльності в м. Татарбунари, за заявами: ДП «Татарбунарський сільгоспринок» РСС, 
фізичних осіб-підприємців: Андрієнка Анатолія Олександровича, Андрієнко Галини Василівни, Бенько 
Тетяни Володимирівни, Бєсєдєнко Валентини Олександрівни, Брату Анастасії Вадимівни, Вєлєва Савви 
Прокоповича, Вєлєвої Степаніди Миколаївни, Головчук Анатолія Олексійовича, Голощак Олени 
Володимирівни, Гуцулюк Ольги Володимирівни, Духновської Ганни Валеріївни, Коваленко Пелагеї 
Іллівни, Колесник Елеонори Миколаївни, Костенко Ганни Михайлівни, Котович Валентини Яківни, 
Мітакі Ольги Михайлівни, Страта Петра Петровича, Шурар Любові Дмитрівни, Щербини Маріанни 
Олегівни. 
36.Про укладання договорів пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою для розміщення тимчасових 
споруд та груп тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності в м. Татарбунари, за 
заявами фізичних осіб-підприємців: Алєксєєнко Люмили Іванівни, Андоні Валентина Борисовича, 
Андрієнко Анатолія Олександровича, Аросланової Оксани Валентинівни, Домусчі Олега Михайловича, 
Зоріло Раїси Іванівни, Мукієнко Алли Андріївни, Бойчека Анатолія Михайловича, Зоріло Юрія 
Івановича, Щербіни Маріанни Олегівни, Сєдої Раїси Павлівни, Колесник Елєонори Миколаївни, 
Духновської Ганни Валеріївни, Флорі Якова Ілліча, Базан Юлії Володимирівни, Будніка Василя 
Миколайовича, Веліксара Сергія Федоровича, Глущенка Сергія Петровича, Голощака Олега 
Федосійовича, Горелик Ольги Букурівни,  Івасенко Ігоря Анатолійовича, Кожухар Надії Олексіївни, 
Мацан Лідії Сергіївни, Мунтян Лариси Аркадіївни, Топала Євгена Петровича, Клєпчевої Людмили 
Аркадіївни, Друзенко Ганни Михайлівни, Голощак Олени Володимирівни, Негой Катерини Павлывни, 
Семенюка Євгена Вікторовича, Сімаченка Дмитра Миколайовича, Время Любові Афанасіївни, Гажи 
Віталія Івановича, Зоріло Юрія Івановича, Сосни Володимира Семеновича, Сосни Євгенія 
Володимировича, Фоменка Віталія Степановича, Черкеського Валерія Мироновича, Чередник Оксани 
Володимирівни, Мукієнко Аксентія Федоровича,  Каліна Андрія Юлійовича. 
37.Про встановлення пільги зі сплати розміру пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою (бігборду), 
за заявою релігійної установи «БРАТСТВА (ОБ’ЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ 
УКРАЇНИ ХРИСИЯНСЬКОЇ МІСІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ». 
38.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, за заявою  
Приймака Олександра Володимировича. 



39.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у власність, за заявою 
Бондаренко Любові Никонівни. 
40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, 
за заявою  фізичної особи – підприємця Ткаченко Олександра Миколайовича. 
41. Про надання матеріальної допомог 

42. Про надання пільг по платі за харчуваня в дошкільних  навчальних закладах м.Татарбунари  

43. Різне  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        чотирнадцята  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 

Про затвердження статуту 
комунального  закладу «Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
«Колосок» Татарбунарської міської 
ради Одеської області у новій редакції 
 
 
 

Керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом  
6 статті 18 Закону України «Про освіту», статтями 12, 13 Закону України «Про дошкільну 
освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.03.2003 року № 305,  Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
      1. Затвердити  статут  комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Колосок» Татарбунарської міської ради Одеської області в новій редакції (додається). 

 
     2. Завідувачу комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосок» 
Сурдул Ж.І. забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту  комунального  закладу 
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради Одеської 
області згідно з вимогами чинного законодавства України. 

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

 
 
 

 
Проект рішення підготовлено комунального  
закладу «Дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) «Колосок» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        чотирнадцята  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про демонтаж нежитлової будівлі (бувшої котельні) 
розташованої за адресою  
в м. Татарбунари вул. Центральна, 7а 
 
      Відповідно до  пункту 30 частини першої статті 26 , пункту 5 статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради демонтувати аварійну нежитлову 
будівлю (бувшу котельню) розташовану за адресою в м. Татарбунари по вул. Центральна 7 а 
 
2. Матеріали від демонтажу оприбуткувати та інвентаризаційній комісії провести оцінку 
отриманих після демонтажу матеріалів. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питання 
будівництва, управління комунальною власністю транспорту та зв’язку. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        чотирнадцята  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про оголошення конкурсу про  
передачу в оренду гаражів розташованих 
за адресою м. Татарбунари вул. Центральна, 36 
 
      Відповідно до  пункту 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Оголосити конкурс про передачу в оренду 2 гаражів розташованих за адресою м. 
Татарбунари, вул. Центральна, 36 
 
2. Постійно діючій конурсній комісії Татарбунарської міської ради провести конкурс до 01.04. 
2017 року. 
 
3. Доручити міському голові Глущенко А.П. заключити договір оренди майна з переможцем 
конкурсу на 5 років. 
 
4. 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.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
        чотирнадцята  сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ  
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), для передачі у 
власність, за заявою  Чаюн Лариси 
Семенівни. 
 
        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», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши заяву Чаюн Лариси Семенівни, мешканки м.Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр..Чаюн Ларисі Семенівні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: вул. Вишнева, 29, м. Татарбунари, Татарбунарського району, 
Одеської області, площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1179. 
 

2. Передати Чаюн Ларисі Семенівні безоплатно у власність земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Вишнева, 29, м. Татарбунари, 
Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1179. 

 
         3.   Зобов’язати Чаюн Ларису Семенівну: 

         3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на землю. 
 

                   3.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 
 

          4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 
робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього рішення до Відділу 
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

 
          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

                                                                                                       

                      

                                                                                                    



                                                                                                           5 питання порядку денного 
   

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
      чотирнадцята сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), для передачі у власність, за 
заявою  Бобилєвої Людмили Володимирівни. 
 

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», статті 55 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши заяву Бобилєвої Людмили Володимирівни, мешканки смт.Бородіно, 
Тарутінського району, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бобилєвій Людмилі Володимирівні, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  споруд (присадибна 
ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Одеська, буд. 
1, площею - 0,0432 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0271. 

2. Передати гр.. Бобилєвій Людмилі Володимирівні безоплатно у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) площею площею - 0,0432 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0271, 
за адресою: вул. Одеська, 1, м. Татарбунари, Одеської області.  

 

3.           Зобов’язати Бобилєву Людмилу Володимирівну: 

         3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на земельну 
ділянку. 

 
        3.2.   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 
        4.     Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих 
днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до відділу Держгеокадастру у 
Татарбунарському районі Одеської області.  

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

                                                                                                     
                                                                                                 
 
 



 
6  питання порядку денного 

   

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
      чотрнадцята сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, за 
заявою  Кашняна Олега Валерійовича. 
 
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», Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву Кашняна Олега 
Валерійовича, мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Кашняну Олегу Валерійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Київська, буд. 72, 
м. Татарбунари, Одеська область, площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1168. 

2. Передати гр. Кашняну Олегу Валерійовичу безоплатно у власність земельну земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і  
споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Київська, буд. 72, м. Татарбунари, Одеська 
область, площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1168. 

 

3.           Зобов’язати Кашняна Олега Валерійовича: 

         3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на 
земельну ділянку. 

 
         3.2.      Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 
         4.     Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 
робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до відділу 
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 

 
 



7 питання порядку денного                       
 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята   сесія     VII    скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про скасування рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 
03.10.1991 року №161 та вилучення земельної 
ділянки із користування до земель запасу, за 
заявою Дзись Ніни Василівни. 
 
                  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 Дзись Ніни Василівни, мешканки м.Одеса,  
Татарбунарська міська рада 

               
                ВИРІШИЛА: 
 

1. Вилучити у громадянки Дзись Ніни Василівни 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. Відрадна, 45.  

 
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 03.10.1991 року №161, у частині, що стосується гр. 
Дзись Ніни Василівни про надання земельних ділянок у користування за адресою 
вказаною у пункті 1 цього рішення. 

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

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та  
зборів виконавчого комітету (апарату) міської ради 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



                                                                                               8 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про передачу у власність земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0216, 
за заявою Сосни Наталії Михайлівни. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву громадянки Сосни Наталії Михайлівни, мешканки м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Передати  гр. Сосні Наталії Михайлівні безоплатно у власність земельну ділянку 
площею 0,0021 га, з кадастровим номеом 5125010100:02:004:0216, для будівництва і 
експлуатації індивідуального гаражу, за адресою: вул. Центральна, буд. 50-а, гараж №2, м. 
Татарбунари, Одеська область.  

2.  Зобов’язати Сосну Наталію Михайлівну: 

2.1.   Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на  
земельну ділянку комунальної власності. 

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

 

 
 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 



9 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:005:0210 
для укладання договору купівлі – продажу цієї земельної 
ділянки, за заявою фізичної особи – підприємця  
Сиротенка Ігоря Григоровича. 

 
Відповідно до статей 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пункту 30,34,43 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Сиротенка Ігоря Григоровича, мешканця 
м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Замовити експертну грошову оцінку для укладання договору купівлі-продажу 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для 
будівництва та експлуатації будівель торгівлі, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:0210, загальною площею 0,0600 га, на якій є капітальна будівля, що 
належить фізичній особі – підприємцю Сиротенко Ігорю Григоровичу,  за адресою: вул. 
Василя Тура, буд.170, м. Татарбунари, Одеської області. 

2.Зобовязати фізичну особу – підприємця Сиротенко Ігоря Григоровича протягом 
1(одного) місяця з дня прийняття цього рішення укласти з міською радою, в особі 
міського голови А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату 
авансового внеску  в  рахунок  оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в 
розмірі 20 (Двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 
становить станом на 01.01.2017 року 375120 (Триста сімдесят п’ять тисяч сто двадцять ) 
гривень 38 копійок.  

3. Сума авансового  внеску  у розмірі 75024 (Сімдесят п’ять тисяч двадцять 
чотири) гривні 08 копійок сплачується Сиротенко І. Г. на рахунок Татарбунарської 
міської ради, зазначений у договірі про оплату авансового внеску, і зараховується   до   
ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-
продажу земельної  ділянки сума  авансового внеску не повертається. 

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 



10 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0206 для 
укладання договору купівлі – продажу цієї земельної 
ділянки, за заявою фізичної особи – підприємця  
Поставітенка Михайла Миколайовича. 
 
Відповідно до статей 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пункту 30,34,43 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Поставітенка Михайла Миколайовича, 
мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1.Замовити експертну грошову оцінку для укладання договору купівлі-продажу 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для 
експлуатації та обслуговування будівель та споруд шиномонтажної майстерні, з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0206, загальною площею 0,0513 га, на якій є 
капітальна будівля, що належить фізичній особі – підприємцю Поставітенка Михайла 
Миколайовича,  за адресою: вул. Кілійська, буд.23,25, м. Татарбунари, Одеської області. 

2.Зобовязати фізичну особу – підприємця Поставітенка Михайла Миколайовича 
протягом 1(одного) місяця з дня прийняття цього рішення укласти з міською радою, в 
особі міського голови А.П.Глущенка або уповноваженої ним особи, договір про оплату 
авансового внеску  в  рахунок  оплати ціни земельної ділянки, зазначеної у пункті 1, в 
розмірі 20 (Двадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 
становить станом на 01.01.2017 року 417656 (Чотириста сімнадцять тисяч шістсот 
п’ятдесят шість) гривень 12 копійок.  

3. Сума авансового  внеску  у розмірі 83531 (Вісімдесят три тисяч п’ятсот 
тридцять одна) гривня 22 копійки сплачується Поставітенко М.М. на рахунок 
Татарбунарської міської ради, зазначений у договірі про оплату авансового внеску, і 
зараховується   до   ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від 
укладення договору купівлі-продажу земельної  ділянки сума  авансового внеску не 
повертається. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 

                                                                                              
 
 
 



11 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, за заявою фізичної особи – 
підприємця Буднік Ірини Семенівни. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Буднік Ірини Семенівни, 
мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду фізичній особі - підприємцю Буднік Ірині Семенівні строком на 49 (сорок 
дев`ять) років, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною площею 
0,380 га, за адресою: вул. Князева, 39-а, м. Татарбунари, Одеська область.  

2. Зобов’язати  фізичну особу - підприємця Буднік Ірину Семенівну надати проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради.  

3. Пункти 1, 2 цього рішення набувають чинності після оформлення Буднік І.С. 
форми власності нежитлової будівлі з приватної спільної часткової на приватну власність, 
з виділенням в окремий об’єкт нерухомості. 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



12 питання порядку денного 

                                                                     
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
      чотирнадцята  сесія   VIІ   скликання 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Лускало Юрія 
Івановича. 
 
Відповідно до статтей 12, 79_1, 93, 116, 118, 121 - 125, 186, 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 30 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Лускало Юрія Івановича, 
мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою  щодо відведення у власність 
гр. Лускало Юрію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і  споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, з 
присвоєнням адреси земельній ділянці: вул. Робоча, 15/1, м. Татарбунари, Одеська область 
(відповідно викопіювання з плану зонування м.Татарбунари). 

 
2. Зобов’язати  гр. Лускало Юрія Івановича надати проект землеустрою, після 

завершення його розробки, на затвердження міській раді. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 питання порядку денного 
                         

 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята   сесія     VII    скликання  

ПРЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Зубака 
Олександра Олексійовича. 

 
Відповідно до статтей 12, 79_1, 93, 116, 118, 121 - 125, 186, 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 30 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Зубака Олександра 
Олексійовича, мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою  щодо відведення у 
власність гр. Зубаку Олександру Олексійовичу для будівництва і обслуговування 
індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0032 га, з присвоєнням адреси земельній 
ділянці: вул. Робоча, 9, гараж №11, м. Татарбунари, Одеська область. 

 
2. Зобов’язати  гр. Зубака Олександра Олексійовича надати проект 

землеустрою, після завершення його розробки, на затвердження міській раді. 
 

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 питання порядку денного 
                         

 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята   сесія     VII    скликання  

ПРЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Сосни Євгена 
Володимировича. 

 
Відповідно до статтей 12, 79_1, 93, 116, 118, 121 - 125, 186, 186_1 Земельного кодексу 
України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статті 30 Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Сосни Євгена 
Володимировича, мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою  щодо відведення у власність гр. 
Сосні Євгену Володимировичу для експлуатації та обслуговування індивідуального гаражу, 
орієнтовною площею 0,002 га, з присвоєнням адреси земельній ділянці: вул. Центральна, 
50а, гараж №1, м. Татарбунари, Одеська область. 

 
2. Зобов’язати  гр. Сосну Євгена Володимировича надати проект землеустрою, після 

завершення його розробки, на затвердження міській раді. 
 

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, за  заявою фізичної особи – 
підприємця Демченка Ігоря Валерійовича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Демченка Ігоря Валерійовича, 
мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду фізичній особі - підприємцю Демченко Ігорю Валерійовичу строком на 
49 (сорок дев`ять) років, для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, орієнтовною 
площею 0,0106 га, за адресою: вул. Горького, 22-а, м. Татарбунари, Одеська область.  

2. Зобов’язати  фізичну особу - підприємця Демченка Ігоря Валерійовича надати 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської 
ради.  

3. Припинити дію договору оренди землі від 13.05.2015 року  №112  (запис про 
державну реєстрацію №10371792  від 08.07.2015) за адресою зазначеною у пункті 1 цього 
рішення. 

4. На час розробки проекту землеустрою укласти з фізичною особою - підприємцем 
Демченко Ігорем Валерійовичем тимчасовий договір оренди землі строком на 1 (один) рік 
для експлуатації будівель торгівлі, на земельній ділянці площею 0,0067 га, за адресою: вул. 
Горького, 22-а, м. Татарбунари, Одеська область.   

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

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
                                                                                                          
 
 
 

 
 



16 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду, за  заявою Крайнюк Валентини 
Радіонівни та  Крайнюка Олександра 
Аркадійовича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Крайнюк Валентини Радіонівни та  Крайнюка Олександра 
Аркадійовича, мешканців м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду Крайнюк Валентині Радионівні та  Крайнюку Олександру Аркадійовичу 
строком на 49 (сорок дев`ять) років, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,0250 га, за 
адресою: вул. Горького, 22, м. Татарбунари, Одеська область.  

2. Зобов’язати  Крайнюк Валентину Радионівну та  Крайнюка Олександра 
Аркадійовича надати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
затвердження сесії міської ради.  

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Домбровського 
Ігоря Юрійовича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Домбровського Ігоря Юрійовича, мешканця м. Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Домбровському Ігорю Юрійовичу, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною 
площею 0,1000 га, з присвоєнням адреси: вул. Польова,100, м. Татарбунари, Одеська 
область.  

2. Зобов’язати  Домбровського Ігоря Юрійовича надати проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради.  

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Платонової 
Ганни Іванівни. 
 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Платонової Ганни Іванівни, мешканки с. Новопавлівка, 
Врадіївського району, Миколаївської області, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Платоновій Ганні Іванівні, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною 
площею 0,1000 га, з присвоєнням адреси: вул. Скальська,2/2 м. Татарбунари, Одеська 
область.  

2. Зобов’язати  Платонову Ганну Іванівну надати проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради.  

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність, за заявою Чумаченко 
Ірини Анатоліївни. 
 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Чумаченко Ірині Анатоліївні, мешканки м.Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Чумаченко Ірині Анатоліївні, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною 
площею 0,1000 га, з присвоєнням адреси: вул. Затишна, 11, м. Татарбунари, Одеська 
область.  

2. Зобов’язати  Чумаченко Ірини Анатоліївни надати проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради.  

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
у власність, за заявою Левченко Марії 
Іванівни 
 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву Левченко Марії Іванівни, мешканки м. Татарбунари,  
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
Левченко Марії Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,08 га, з 
присвоєнням адреси: вул. Василя Тура, 130-а, м. Татарбунари, Одеська область.  

2. Зобов’язати  Левченко Марію Іванівну надати технічну документацію із 
землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для 
передачі у власність, за заявою Бєлого 
Володимира Федосійовича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 
24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 55 Закону України 
«про землеустрій», розглянувши заяву  Бєлого Володимира Федосійовича, мешканця м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
           ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
гр. Бєлому Володимиру Федосійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
0,1000 га, за адресою: вул. Новоселів, 24, м. Татарбунари, Татарбунарський район, 
Одеська область.  

   2. Зобов’язати  гр. Бєлого Володимира Федосійовича надати розроблену 
технічну документацію на затвердження сесії міської ради. 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



22 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
у власність, за заявою Коломіченка Бориса 
Леонтійовича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 
24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 55 Закону України 
«про землеустрій» , розглянувши заяву  Коломіченка Бориса Леонтійовича, мешканця м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
           ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
гр. Коломіченку Борису Леонтійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
0,1000 га, за адресою: вул. Новоселів, 24, м. Татарбунари, Татарбунарський район, 
Одеська область.  

   2. Зобов’язати  гр. Коломіченка Бориса Леонтійовича надати розроблену 
технічну документацію на затвердження сесії міської ради. 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у 
власність, за заявою Пєліної Людмили 
Вікторівни. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 
24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 55 Закону України 
«про землеустрій», розглянувши заяву  Пєліної Людмили Вікторівни, мешканки м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
           ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
гр. Пєліній Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Суворова,20, м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська область.  

   2. Зобов’язати  гр. Пєліну Людмилу Вікторівну надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
у власність, за заявою Карайвана Віталія 
Сергійовича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 
24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 55 Закону України 
«про землеустрій», розглянувши заяву  Карайвана Віталія Сергійовича, мешканця м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
           ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
гр. Карайвану Віталію Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
0,1000 га, за адресою: вул. Київська,96, м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська 
область.  

   2. Зобов’язати  гр. Карайвана Віталія Сергійовича надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
у власність, за заявою Тарасенка Віктора 
Андрійовича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 
24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 55 Закону України 
«про землеустрій», розглянувши заяву  Тарасенка Віктора Андрійовича, мешканця м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
           ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
гр. Тарасенку Віктору Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
0,06 га, за адресою: вул. Кілійська,2, м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська 
область.  

   2. Зобов’язати  гр. Тарасенко Віктора Андрійовича надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 питання порядку денного 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановленн (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
у власність, за заявою Полякова Івана 
Макаровича. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, статті 
24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 55 Закону України 
«про землеустрій», розглянувши заяву  Полякова Івана Макаровича, мешканця м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
           ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
гр. Полякову Івану Макаровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Кооперативна,94, м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська 
область.  

   2. Зобов’язати  гр. Полякова Івана Макаровича надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку  технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановленн (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для 
передачі у власність, за заявою Сорочан 
Тетяни Вікторівни. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 55 Закону 
України «про землеустрій», розглянувши заяву  Сорочан Тетяни Вікторівни, мешканки м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 

 
 ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
гр. Сорочан Тетяні Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за 
адресою: вул. Суворова,20, м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська область. 
  

2.  Зобов’язати  гр. Сорочан Тетяну Вікторівну надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 
 

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 питання порядку денного 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення меж частини земельної 
ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0003, на яку поширюється 
право сервітуту, за заявою Буднік Ірини 
Семенівни. 

 
Відповідно до статей 12, 79-1, 98-100, 118, 121-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», пункту 34 
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
статті 25 Закону України «про землеустрій», розглянувши заяву  Буднік Ірини Семенівни, 
мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Буднік Ірині Семенівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:001:0003, орієнтовною площею частини - 0,01 га, за 
адресою: вул. Князева,39, м. Татарбунари, на яку на підставі договору з Татарбунарською 
міською радою буде поширюватись земельний сервітут: 

 
- права проїзду на транспортному засобі по наявному шляху для розвантаження 

товару на рампі з тильної сторони будівлі, яка належить Буднік І.С., за 
адресою: вул. Князева,39-а, м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська 
область; 

 
- права встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 

матеріалів з метою ремонту тильної сторони будівлі, яка належить Буднік І.С., 
за адресою: вул. Князева,39-а, м. Татарбунари, Татарбунарський район, 
Одеська область;  

2. Зобов’язати  гр. Буднік Ірину Семенівну надати розроблену технічну 
документацію на затвердження сесії міської ради. 

 
3.      Пункти 1, 2 цього рішення набувають чінності після погашення ФОП 

Буднік І.С. заборгованості по орендній платі за 2016 рік. 
 

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 



29  питання порядку денного 
                        

 

У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята   сесія     VII    скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про припинення дії договору оренди землі щодо 
земельної ділянки з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0025, за заявою  ФОП Мукієнко 
Г.М. та Гірник Г. М. 

 
        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», 
Закону України «Про оренду землі»,  розглянувши заяву публічного акціонерного товариства 
«ОДЕСАГАЗ», юридична адреса: м.Одеса, вул Одарія, 1,  Татарбунарська міська рада 
 
       ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити дію договору оренди землі від 30.12.2015 року №119 щодо земельної 
ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:004:0025, зареєстрованого у державному 
реєстрі речових прав, площею 0,0215 га, за адресою: вул. Горького, 19, м.Татарбунари,  за 
взаємною згодою сторін у зв’язку з її поділом на дві окремі  земельні ділянки, з 
виділенням в окремі об’єкти нерухомості та присвоєнням окремих адрес вул. вул. 
Горького, 19, за заявою  ФОП Мукієнко Галини Миколаївни та Гірник Галини 
Михайлівни. 
 
2. Виконавчому комітету протягом п’яти робочих днів після прийняття рішення, 
надати завірену копію цього рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському 
районі Одеської області та підготовити додаткову угоду до договору оренди землі №119 
від 30.12.2015 року, щодо припинення його дії.   

 
 
3. Зобов’язати ФОП Мукієнко Галину Миколаївну та Гірник Галину Михайлівну 
зареєструвати у державному реєстрі речових прав додаткову угоду до договору оренди 
землі №119 від 30.12.2015 року, щодо припинення його дії. 
  
4. Пункти 1,2,3 цього рішення набувають чінності після погашення орендарями 
заборгованості по орендній платі за період з 30.12.2015 року по 30.01.2017 року за 
договором оренди землі від 30.12.2015 року №119. 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 
 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 

виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 
 
 



 30 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської 
ради від 27.04.2016 року №105-VII, за клопотанням 
товариства з обмеженою відповідальністю  
«Татарбунарська вовняна компанія» 
 
Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання товариства з 
обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія», Татарбунарська міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 27.04.2016 року № 105 у 
частині, що стосується товариства з обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна 
компанія», а саме:  
 

1.1. у пункті 1 рішення замість цифр та слів:  «1,4297 га», зазначити цифри і 
слова: «0,6047 га під будівлями та спорудами, включаючи територію потрібну для їх 
обслуговування»; 

 
1.2. у пункті 3 замість слів:  «Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Татарбунарська вовняна компанія»», зазначити слова: «Відкрите акціонерне товариство 
«Татарбунарська сукняна фабрика»; 

 
 

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

 
 
 
 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської 
ради від 18.12.2009 року № 647-V, за заявою Коваля 
Віталія Никоновича.  
 
Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Коваля Віталія Никоновича, 
мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у назві та пунктах 1,2,3 рішення Татарбунарської міської ради від 
18.12.2009 року № 647-V, у частині, що стосується Коваля Віталія Никоновича , а саме:  

 
- замість слів:  «проектно-технічної документації», зазначити слова: «проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність». 
 

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

 
 
 
 
 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін у рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради від 
22.08.1985 року № 217/б, за заявою Лисого 
Михайла Сергійовича. 
 
 
Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву Лисого Михайла Сергійовича, 
мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни у пункт 2 рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської 
ради від 22.08.1985 року № 217/б, щодо виділення земельної ділянки для розміщення 
тимчасового гаражу, за рахунок земельної ділянки по вул..Котовського,10, у частині, що 
стосується Лисого Михайла Сергійовича, а саме:  

 
-  замість слів та цифр:  «Котовського,20», зазначити слова та цифри: 

«Котвського,12-а». 
 

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

 
 
 

 
 
 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 

виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

33 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про поновлення договору оренди землі  в м. 
Татарбунари, за заявою Андоні Валентина 
Борисовича. 
 
 
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 Андоні Валентина Борисовича, мешканця м. 
Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

   1.      Поновити гр. Андоні Валентину Борисовичу дію договору оренди землі від 
03.11.2008 року № 95 на новий термін до 01.01.2018 року на земельну ділянку комунальної 
власності з цільовим призначенням для будівництва та експлуатації будівель торгівлі,  
площею 0,0030 га в м. Татарбунари, вул.. Василя Тура,15/5-б.  
 
              2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 
 
 
            Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
34 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: - 
від 27.04.2016 року №105-VII, та у договір оренди землі від 
20.07.2009 року №б/н, зі змінами, (запис про державну 
реєстрацію від 13.09.2014 року №6988984) за заявою ФОП 
Рибальченко Олени Іванівни та ФОП Федорової Ірини 
Ігорівни. 
 
Відповідно до пунктів «б», «д», «к» статті 12 Земельного кодексу України, пункта 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду землі», 
розглянувши заяву 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 
умовах договору про спільну сумісну діяльність від 01.12.2016 року №б/н для здійснення 
підприємницької діяльності на земельній ділянці з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0030, за адресою: вул. Горького, 19, м. Татарбунари. 

 
2.     Внести зміни у договорі оренди землі від 20.07.2009 року №б/н, зі змінами, (запис 

про державну реєстрацію від 13.09.2014 року №6988984), після слів:  «фізична особа – 
підприємець Рибальченко Олена Іванівна», 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 О.І. та ФОП 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. 

 
 

Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 



 
 

35 питання порядку денного 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про укладання договорів пайової участі в 
утриманні об’єкту благоустрою для 
провадження підприємницької  діяльності в м. 
Татарбунари. 
 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 14 
Закону України «Про основи містобудування», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  
статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 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, розглянувши заяви та графічні матеріали фізичних осіб-
підприємців (далі ФОП): ДП «Татарбунарський сільгоспринок» РСС, фізичних осіб-
підприємців: Андрієнка Анатолія Олександровича, Андрієнко Галини Василівни, Бенько 
Тетяни Володимирівни, Бєсєдєнко Валентини Олександрівни, Брату Анастасії Вадимівни, 
Вєлєва Савви Прокоповича, Вєлєвої Степаніди Миколаївни, Головчук Анатолія 
Олексійовича, Голощак Олени Володимирівни, Гуцулюк Ольги Володимирівни, 
Духновської Ганни Валеріївни, Коваленко Пелагеї Іллівни, Колесник Елеонори Миколаївни, 
Костенко Ганни Михайлівни, Котович Валентини Яківни, Мітакі Ольги Михайлівни, Страта 
Петра Петровича, Шурар Любові Дмитрівни, Щербини Маріанни Олегівни. 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Укласти тимчасовий короткостроковий договір пайової участі в утриманні об’єкту 
благоустрою (асфальтового покриття) для провадження підприємницької  діяльності з 
продажу непродовольчих (продовольчих) товарів з торгових палаток (лотків) площею 6 
кв.м (3 м х 2 м) в  м.Татарбунари по вулиці 23 Серпня, та визначити торговельні місця 
відповідно доданої до заяви схеми, терміном до 01.07.2017 року, з наступними фізичними 
особами – підприємцями: 

Андрієнком Анатолієм Олександровичем, Андрієнко Галиною Василівною, Бенько 
Тетяною Володимирівню, Бєсєдєнко Валентиною Олександрівною, Брату Анастасією 
Вадимівною, Вєлєвим Саввою Прокоповичем, Вєлєвою Степанідою Миколаївною, 
Головчук Анатолієм Олексійовичем, Голощак Оленою Володимирівною, Гуцулюк Ольгою 
Володимирівною, Духновською Ганною Валеріївною, Коваленко Пелагеєю Іллівною, 
Колесник Елеонорою Миколаївною, Костенко Ганною Михайлівною, Котович 
Валентиною Яківною, Мітакі Ольгою Михайлівною, Страт Петром Петровичем, Шурар 
Любовью Дмитрівною, Щербиною Маріанною Олегівною. 

 

2. Зобов’язати фізичних осіб - підприємців, зазначених у підпункті 1 цього рішення, 
укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивезення твердих відходів, крім осіб, що 
його уклали. 

 



3.  Розрахунок розміру пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою здійснити за 
методикою визначеною згідно Додатку 1 до Положення, затвердженого рішенням 
Татарбунарської міської ради від 18.01.2016 року №29-VIІ. 

 
4. Створити депутатську комісію по вибору іншої земельної ділянки та її 

благоустрою для розміщення торгових палаток (лотків) громадян, зазначених у пункті 1. 
 

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

 
 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про укладання договорів пайової участі в 
утриманні об’єктів благоустрою для розміщення 
тимчасових споруд та груп тимчасових споруд для 
провадження підприємницької  діяльності в м. 
Татарбунари. 
 
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 
14 Закону України «Про основи містобудування», статті 10, абзацу 5 підпункту 2 пункту 4  
статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 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, розглянувши заяви та графічні матеріали фізичних осіб-підприємців (далі 
ФОП): Алєксєєнко Люмили Іванівни, Андоні Валентина Борисовича, Андрієнко Анатолія 
Олександровича, Аросланової Оксани Валентинівни, Домусчі Олега Михайловича, Зоріло 
Раїси Іванівни, Мукієнко Алли Андріївни, Бойчека Анатолія Михайловича, Зоріло Юрія 
Івановича, Щербини Маріанни Олегівни, Сєдої Раїси Павлівни, Колесник Елєонори 
Миколаївни, Духновської Ганни Валеріївни, Базан Юлії Володимирівни, Будніка Василя 
Миколайовича, Веліксара Сергія Федоровича, Глущенка Сергія Петровича, Голощака 
Олега Федосійовича, Горелик Ольги Букурівни,  Івасенко Ігоря Анатолійовича, Кожухар 
Надії Олексіївни, Мацан Лідії Сергіївни, Мунтян Лариси Аркадіївни, Топала Євгена 
Петровича, Клєпчевої Людмили Аркадіївни, Друзенко Ганни Михайлівни, Голощак Олени 
Володимирівни, Негой Катерини Павлівни, Семенюка Євгена Вікторовича, Сімаченка 
Дмитра Миколайовича, Время Любові Афанасіївни, Гажи Віталія Івановича, Зоріло Юрія 
Івановича, Сосни Володимира Семеновича, Сосни Євгенія Володимировича, Фоменка 
Віталія Степановича, Черкеського Валерія Мироновича, Чередник Оксани Володимирівни, 
Мукієнко Аксентія Федоровича, Каліна Андрія Юлійовича, мешканців м.Татарбунари та 
Татарбунарського району, Татарбунарська міська  рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
         1.Укласти короткостроковий договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою 
(тимчасової споруди, групи тимчасових споруд) для провадження підприємницької  діяльності 
та експлуатації діючої тимчасової споруди – магазину (складського приміщення) 
непродовольчих (продовольчих) товарів в  м.Татарбунари по вулиці 23 Серпня, відповідно 
доданого до заяви викопіювання з плану зонування м.Тарбунари М 1:500, терміном до 
01.04.2017 року, на час виготовлення паспорту прив’язки, з: 

       1.1. ФОП Алєксєєнко Людмилою Іванівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0022 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 12 кв.м; 



     1.2. ФОП Андоні Валентином Борисовичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0025 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею -  20,25 кв.м; 

     1.3. ФОП Андрієнко Анатолієм Олександровичем, загальною орієнтовною площею 
благоустрою 0,0010 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

     1.4. ФОП Арослановою Оксаною Валентинівною, загальною орієнтовною площею 
благоустрою 0,0025 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею – 20,25 кв.м; 

    1.5. ФОП Домусчі Олегом Михайловичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0022 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею -17,5 кв.м; 

    1.6. ФОП Зоріло Раїсою Іванівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0029 га, з 
них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 22 кв.м; 

    1.7. ФОП Мукієнко Аллою Андріївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0029 
га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 22 кв.м; 

   1.8. ФОП Бойченко Анатолієм Михайловичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0030 га, з   них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею – 22,5 кв.м; 

     1.9. ФОП Зоріло Юрієм Івановичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0058 га, 
з них під группою тимчасових споруд орієнтовною площею - 46 кв.м; 

    1.10. ФОП Щербиною Маріанною Олегівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0010 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

    1.11. ФОП Сєдою Раїсою Павлівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0010 га, 
з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

    1.12. ФОП Колесник Елєонорою Миколаївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0010 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

   1.13. ФОП Духновською Ганною Валеріївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0010 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

    1.14. ФОП Базаном Юлією Володимирівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0019 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 15 кв.м; 

    1.15. ФОП Будніком Василем Миколайовичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0015 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею – 11,5 кв.м; 

    1.16. ФОП Глущенко Сергієм Петровичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0015 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 12 кв.м; 

    1.17. ФОП Голощаком Олегом Федосійовичем, загальною орієнтовною площею благоустрою  
0,0024 га, з них під тимчасовою спорудою №38 орієнтовною площею - 18 кв.м; 

    1.18. ФОП Горелик Ольгою Букурівні, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0024 
га, з них під тимчасовою спорудою №44 орієнтовною площею – 19,5 кв.м; 

    1.19. ФОП Івасенко Ігорю Анатоліївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0026 
га, з них під групою тимчасових споруд №20 орієнтовною площею - 15 кв.м; 

    1.20. ФОП Мацан Лідією Сергіївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0010 га, 
з них під тимчасовою спорудою №47 орієнтовною площею - 10 кв.м; 

    1.21. ФОП Мунтян Ларисою Аркадіївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0021 га, з них під тимчасовою спорудою №21 орієнтовною площею - 12 кв.м; 

    1.22. ФОП Топалом Євгеном Петровичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0015 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 10 кв.м; 

    1.23. ФОП Клєпчевою Людмилою Аркадіївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0015 га, з них під тимчасовою спорудою №23 орієнтовною площею - 10 кв.м; 

    1.24. ФОП Друзенко Ганною Михайлівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0015 га, з них під тимчасовою спорудою №24 орієнтовною площею - 10 кв.м; 

    1.25. ФОП Голощак Оленою Володимирівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0019 га, з них під тимчасовою спорудою №25 орієнтовною площею – 7,95 кв.м; 



     1.26. ФОП Негой Катериною Павлівною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0039 га, з них під групою тимчасових споруд №42 та №43 орієнтовною площею – 33 кв.м; 

    1.27. ФОП Семенюком Євгеном Вікторовичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0009 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

    1.28. ФОП Сімаченком Дмитром Миколайовичем, загальною орієнтовною площею 
благоустрою 0,0021 га, з них під групою тимчасових споруд №1 та №3 орієнтовною площею – 
12,6 кв.м; 

    1.29. ФОП Время Любовью Афанасіївною, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0009 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

    1.30. ФОП Гажа Віталієм Івановичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0009 га, 
з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

     1.31. ФОП Зоріло Юрієм Івановичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0009 га, 
з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

     1.32. ФОП Сосною Володимиром Семеновичем, загальною орієнтовною площею 
благоустрою 0,0009 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

     1.33. ФОП Сосною Євгенієм Володимировичем, загальною орієнтовною площею 
благоустрою 0,0026 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 20 кв.м; 

     1.34. ФОП Фоменко Віталієм Степановичем, загальною орієнтовною площею благоустрою 
0,0025 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною площею - 20 кв.м; 

     1.35. ФОП Черкеським Валерієм Мироновичем, загальною орієнтовною площею 
благоустрою 0,0017 га, з них під тимчасовою спорудою №29 орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

    1.36. ФОП Чередник Оксаною Володимирівною, загальною орієнтовною площею 
благоустрою 0,0017 га, з них під тимчасовою спорудою №28 орієнтовною площею - 6,3 кв.м; 

         2. Укласти договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою (тимчасової споруди) з: 

     - ФОП Веліксаром Сергієм Федоровичем для провадження підприємницької  діяльності – 
павільйону з продажу промислової групи товарів в  м.Татарбунари по вулиці Горького,19/1, 
загальною орієнтовною площею благоустрою 0,0040 га, з них під тимчасовою спорудою 
орієнтовною площею - 30 кв.м, відповідно доданого до заяви викопіювання з плану зонування 
м.Тарбунари М 1:500, терміном до 01.04.2017 року, на час виготовлення паспорту прив’язки;   

     - ФОП Флорею Яковом Іллічем для провадження підприємницької  діяльності  з надання 
послуг шиномонтажу в  м.Татарбунари на розі вулиць Василя Тура - Дністровська, загальною 
орієнтовною площею благоустрою 0,0040 га, з них під тимчасовою спорудою орієнтовною 
площею - 12 кв.м, відповідно паспорту прив’язки тимчасової споруди, терміном до 29.12.2019 
року; 

    - ФОП Мукієнко Аксентієм Федоровичем для провадження підприємницької  діяльності  з 
продажу продуктових товарів та випечки власного виробництва в  м.Татарбунари, район вулиці 
Горького,10, площею тимчасової споруди 0,0028 га,  відповідно паспорту прив’язки тимчасової 
споруди, терміном до 01.01.2018 року. 

   - ФОП Каліним Андрієм Юлійовичем для провадження підприємницької  діяльності  з надання 
послуг шиномонтажу  м.Татарбунари, район бару «ЕКСПРЕС» по вулиці Василя Тура, площею 
0,0049 га, з них площа тимчасової споруди – 12,5 кв.м, відповідно паспорту прив’язки 
тимчасової споруди, терміном до 01.01.2018 року. 

         3.  Зобов’язати фізичних осіб – підприємців укласти договора пайової участі в утриманні 
об’єктів благоустрою в м. Татарбунари щодо територій, на яких виставляється товар біля 
магазинів, крім територій на які право користування (володіння) земельною ділянкою за 
цільовим призначенням підтверджується правовстановлюючими документами на землю 
(свідоцтвом на право власності, державним актом, договором оренди землі, рішенням суду, 
інше). 

 



        4. Зобов’язати заявників, зазначених у підпунктах 1.1-1.36 пункту 1, пунктах 2 та 3         
укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивезення твердих відходів, крім осіб, що його 
уклали. 
        5. Розрахунок розміру пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою здійснити за 
методикою визначеною згідно Додатку 1 до Положення, затвердженого рішенням 
Татарбунарської міської ради від 18.01.2016 року №29-VIІ. 
        6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання 
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 
навколишнього середовища. 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
Про встановлення пільги зі сплати розміру пайової участі в 
утриманні об’єкту благоустрою (бігборду), за заявою 
релігійної установи «БРАТСТВА (ОБ’ЄДНАННЯ) 
НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ УКРАЇНИ 
ХРИСИЯНСЬКОЇ МІСІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА 
БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ». 
 
 
Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 26, статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши релігійної установи 
«БРАТСТВА (ОБ’ЄДНАННЯ) НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ УКРАЇНИ 
ХРИСИЯНСЬКОЇ МІСІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ»,  Татарбунарська 
міська рада 

 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Встановити пільгу релігійній установі «БРАТСТВА (ОБ’ЄДНАННЯ) 

НЕЗАЛЕЖНИХ ЦЕРКОВ ТА МІСІЙ УКРАЇНИ ХРИСИЯНСЬКОЇ МІСІЇ МИЛОСЕРДЯ ТА 
БЛАГОДІЙНОСТІ «ЖИТТЯ» зі сплати пайової участі в  утриманні об’єкту благоустрою 
(фундаменту тимчасової конструкції бігборду) , за паспорту прив’язки, терміном до 
01.01.2018 року, у зв’язку з тим, що реклама спрямована для соціальної та християнської 
тематики і не має на меті отримання прибутку або реклами будь-яких релігійних установ. 

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів 
виконавчого комітету (апарату) міської ради 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
      чотрнадцята сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, за 
заявою Приймака Олександра 
Володимировича. 
 

 
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», Закону України «Про землеустрій», 
Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву Приймака Олександра 
Володимировича, мешканця м.Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Приймаку Олександру Володимировичу для будівництва індивідуального гаражу, за 
адресою: вул. Горького, 2, гараж №2, м. Татарбунари, Одеська область, площа земельної 
ділянки 0,0046га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0272. 

2. Передати гр. Приймаку Олександру Володимировичу безоплатно у власність земельну 
земельну ділянку для будівництва для будівництва індивідуального гаражу, господарських 
будівель і  споруд (присадибна ділянка), за адресою: вул. Горького, 2, гараж №2, м. 
Татарбунари, Одеська область, площа земельної ділянки 0,0046 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0272. 

 

3.     Зобов’язати Приймака Олександра Володимировича: 

         3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права на 
земельну ділянку. 

 
         3.2.   Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України. 

 
         4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти 
робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до відділу 
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.  

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

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
чотирнадцята  сесія   VII  скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), для передачі 
у власність, за заявою Бондаренко Любові 
Никонівни 
 
Відповідно до статей 12, 79-1, 118, 121 - 125, 186, 186-1 Земельного кодексу України, 
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», пункту 3 статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»,  
розглянувши заяву Бондаренко Любові Никонівни, мешканки м. Татарбунари,  
Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
Бондаренко Любові Никонівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, з 
присвоєнням адреси: вул. Покровська, 4-б, м. Татарбунари, Одеська область.  

2. Зобов’язати  Бондаренко Любов Никонівну надати технічну документацію із 
землеустрою на затвердження сесії міської ради.  

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

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
      чотрнадцята сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду, за заявою  фізичної особи – підприємця 
Ткаченко Олександра Миколайовича 

 
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», Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву фізичної 
особи – підприємця Ткаченко Олександра Миколайовича, мешканця м.Татарбунари, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду фізичній особі - підпрмиємцю  Ткаченко Олександру Миколайовичу 
строком на 49 (сорок девять) років для будівництва, експлуатації і обслуговування 
нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,002 га, за адресою: вул. Центральна, буд.36-а, 
м. Татарбунари, Татарбунарський район, Одеська область. 

 

         2.  Зобов’язати Ткаченко Олександра Миколайовича надати проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на затвердження сесії міської ради.  

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

 

 

 

 
Проект підготовлений земельним відділом та з питання надходження податків та зборів виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 
      чотрнадцята сесія    VIІ  скликання 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання матеріальної допомоги 

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

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати матеріальну допомогу мешканцям міста згідно додатку. 

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання бюджету та 
фінансів. 
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У К Р А Ї Н А 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

______________________________________VII________скликання  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 
Про   надання  пільг  по  платі  за 
харчування в дошкільних 
навчальних  закладах  
м.Татарбунари 
  

        Керуючись статтею 25  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
наказом Міністерства  освіти і науки  України   від 21.12.2002 № 667 «Про затвердження  
порядку встановлення  плати для батьків  за перебування  дітьми  у державних і комунальних   
дошкільних  та інтернатних  навчальних закладах»,  зареєстрованого  в   Міністерстві  юстиції  
України   6 грудня  2002року за  № 953/7241  Татарбунарська  міська рада: 

 
  В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Встановити пільги  по батьківській платі за харчування в дошкільних закладах 
комунальної власності  міської ради   з 01.01.2017 року до 31.12.2017 року наступним 
категоріям дітей: 

- дітям  із багатодітних  сімей  в розмірі  50%;  
- дітям, які постраждали від наслідків Чорнобильської  катастрофи в розмірі 100%;  
- діти із сімей, де один з батьків перебуває, перебував в зоні АТО або мобілізований   

чи  був  мобілізований  в ЗСУ в розмірі 100%; 
- дітям – інвалідам  в розмірі  100%; 
- дітям із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України "Про 

державну  соціальну  допомогу малозабезпеченим  сім’ям»  в розмірі  100%;  
- дітям-сирітам  та  дітям, позбавленим  батьківського піклування в розмірі 100%; 
- дітям, які втратили  одного з батьків в розмірі 100%;  

 
2. Комунальним  дошкільним закладам  ясла-садкам  «Незабудка» та «Колосок» надавати  

пільги  по  батьківській   платі  за харчування   при умові  надання  відповідних документів, 
що підтверджують статус пільгової категорії.  

  
    3. Рішення  міської ради  від 22.02.2016  №  54-VI  «Про надання пільги  по сплаті за 
харчування  в дошкільних навчальних закладах м. Татарбунари»    вважати  таким,  що втратило 
чинність. 
 
     4. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 
фінансів, соціально-економічного розвитку, планування  та  обліку. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


                                                                                          


