
 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

Про затвердження статутів комунального  

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) «Колосок» та комунального  

закладу «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) №1 «Незабудка»  комбінованого 

типу 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. Затвердити  статут  комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 

«Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської міської ради Одеської області в новій редакції 

(додається). 

 

4. Завідувачу комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Незабудка» 

Лавриненко Л.В. забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту комунального  закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Незабудка» комбінованого типу Татарбунарської 

міської ради Одеської області згідно з вимогами чинного законодавства України. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питання закононності, правопорядку, 

депутатської етики, вирішення питання обєднання  територіальних громад, та соціальних питань. 

 

 

 

 

                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
«_31__»__січня __2017р. 

№ _287_ -VІІ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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», враховуючи протокол інвентаризаційної комісії виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 26.12.2016 року, Татарбунарська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл виконавчому комітету Татарбунарської міської ради на списання об’єкта 

нерухомого майна нежитлової будівлі (котельні) розташованої за адресою в м. Татарбунари по вул. 

Центральна, 7 а, відповідно до вимог чинного законодавства. 

 

2. Виконавчому комітету  Татарбунарської міської ради, здійснити відповідні заходи щодо 

припинення права власності на об’єкта нерухомого майна нежитлової будівлі (котельні) 

розташованої за адресою в м. Татарбунари по вул. Центральна, 7 а у зв’язку з його знищенням. 

 

3. Після списання, виконавчому комітету Татарбунарської міської ради, демонтувати аварійну 

нежитлову будівлю (бувшу котельню) розташовану за адресою в м. Татарбунари по вул. Центральна 

7 а. 

 

4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради, здійснити оцінку демонтованих 

матеріальних цінностей та оприбуткувати на відповідний бухгалтерський облік. 

 

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

будівництва, управління комунальною власністю транспорту та зв’язку. 

   

 

 
 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _288_ -VІІ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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.   

   
 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _289_ -VІІ 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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 та за заявою Табачок Наталі Олександрівни 
 

 

        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 заяви Чаюн Лариси Семенівни та Табачок Наталі 
Олександрівни, мешканців 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.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр.. Табачок Наталі Олександрівні для будівництва і 

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

адресою: вул. Вишнева, 6, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 

0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1183. 

 

      5. Передати гр. Табачок Наталі Олександрівні безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,1000 га, за адресою: вул. Вишнева, 6, м. Татарбунари, 

Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1183. 

 

 



 6.   Зобов’язати гр. Табачок Наталі Олександрівну: 

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

 

 6.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України. 

  

 

  7. 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.  

 

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

земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 

середовища. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _290_ -VІІ 
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У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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 та за заявою Бєлоконенко Світлани Тимофіївни 
 

 

             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 та за заявою 

Бєлоконенко Світлани Тимофіївни, 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.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  гр.. Бєлоконенко Світлані Тимофіївні для будівництва і 

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

адресою: вул. Нагорна, 59, м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, площею 

0,0929 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0202. 

 

5.  Передати гр. Бєлоконенко Світлані Тимофіївні безоплатно у приватну власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,0929 га, за адресою: вул. Нагорна, 59, м. Татарбунари, 

Татарбунарського району, Одеської області, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0202. 

 

 



 6.   Зобов’язати гр. Бєлоконенко Світлану Тимофіївну: 

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

 

 6.2. Дотримуватись положень статті 91  Земельного кодексу України 

 

        7.     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.  

 

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

земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього 

середовища. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _291_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Затвердити розпорядження виконавчого комітету (апарату) міської ради від 26.12.2016 року 

№ 319-р «Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2016 рік», від 28.12.2016 року № 320-р 

«Про внесення змін до розпису міського бюджету на 2016 рік», від 29.12.2016 року        № 321-р «Про 

внесення змін до розпису міського бюджету на 2016 рік» та внести зміни і доповнення до рішення 

міської ради від 22.12.2015 року № 9-VIІ «Про  міський   бюджет на 2016 рік»: 

 1.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2016 рік» відповідно додатку 1 цього рішення 

(додається); 

 1.2. до додатку 2 «Видатки міського бюджету на 2016 рік за тимчасовою класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 5 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку» відповідно додатку 3  цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 6 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2016 рік» відповідно 

додатку 4 цього рішення (додається); 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань 

бюджету, фінансів та управління майном. 
 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _292_ -VІІ 

 

 

 

Про затвердження розпоряджень виконавчого 

комітету (апарату) міської ради від 26.12.2016 

року № 319-р. «Про внесення змін до розпису 

міського бюджету на 2016 рік», від 28.12.2016 

року № 320-р. «Про внесення змін до розпису 

міського бюджету на 2016 рік», від 29.12.2016 

року № 321-р. «Про внесення змін до розпису 

міського бюджету на 2016 рік»  



 

грн.

Всього

в т.ч. 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти 10 956 000,00 9000000,00 1956000,00 1 956 000,00

41000000 Від органів державного управління 10 956 000,00 9000000,00 1956000,00 1 956 000,00

41030000 Субвенції 10 956 000,00 9000000,00 1956000,00 1 956 000,00

41030400
Субвенція з інших бюджетів на виконання 

інвестиційних проектів
1 956 000,00 1956000,00 1 956 000,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

9 000 000,00 9000000,00

Всього доходів 10956000,00 9000000,00 1956000,00 1 956 000,00

Міський голова А.П. Глущенко

Додаток  1

дорішення міської ради

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

"Доходи міського бюджету  на 2016 рік

Код
Найменування згідно

 з класифікацією доходів бюджету
Всього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

від 31.01.2017 року

№ 292- VII

 
 

 



 
                                                    Додаток    2 

                            до рішення міської ради 

                            від 31.01.2017 року 

                          № 292- VII 

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

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів" 

                        (грн.) 

Код 

тимчасов

ої 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевих 

бюджетів 

Найменування коду 

тимчасової 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

РАЗОМ 
Всього 

поточні 

видатки 

2000 

з них: 

Всього 

поточні 

видатки 

2000 

з них: 

видатки   

розвитку  

з них: 

оплата 

праці з 

нарахуван

нями 2110-

2120 

оплата 

праці з 

нарахуванн

ями 2110-

2120 

оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

2270 

бюджет 

розвитку 

з них        

капітальні 

видатки за 

рахунок 

кош-тів, що 

пере-

даються із 

загального 

фонду до 

бюджету 

розвитку 

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

150000 Будівництво       9000000,00       9000000,00 9000000,00 9000000,00 

9000000,0

0 

150101 Капітальні вкладення       9000000,00       9000000,00 9000000,00 9000000,00 

9000000,0

0 

170000 

Транспорт, дорожнє 

господарство, зв'язок, 

телекомунікації, 

інформатизація       1956000,00       1956000,00 1956000,00 1956000,00 

1956000,0

0 

170703 

Видатки на проведення 

робіт, пов'язаних з 

будівництвом, 

реконструкцією, 

ремонтом та 

утриманням 

автомобільних доріг       1956000,00       1956000,00 1956000,00 1956000,00 

1956000,0

0 

  Всього видатків       10956000,00       10956000,00 10956000,00 10956000,00 

10956000,

00 

 Міський голова       А.П.Глущенко    

             

             

 

Виконавець: 

Л.С.Лютикова            

             



 

 

 

 

                                                Додаток   3 

                        до рішення міської ради 

                       від 31.01. 2017 р. 

                      № 292- VII 

       

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 

 
          (грн.) 

Код тимчасової 

відомчої 

класифікації 

видатків 

Назва головного 

розпорядника коштів 

Назва об’єктів відповідно до 

проектно-кошторисної 

документації;тощо 

Загальний 

обсяг 

фінансуванн

я 

будівництва 

Відсоток 

завершеност

і об’єктів на 

майбутні 

роки 

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об’єктів на 

майбутні роки 

РАЗОМ 

видатків на 

поточний рік Код тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Найменування коду 

тимчасової класифікації 

видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

150000 Будівництво         9000000,00 



150101/3122   

Будівництво водонапірної 

насосної станції за адресою 

вул. Степова, буд. № 6 м. 

Татарбунари, Одеської області 

      9000000,00 

170703 

Видатки на проведення 

робіт, пов'язаних з 

будівництвом, 

реконструкцією, 

ремонтом та утриманням 

автомобільних доріг 

        1956000,00 

170703/3122   

Будівництво нової асфальтної 

дорги по вул. Борисівська м. 

Татарбунари 

      988000,00 

170703/3122   

Будівництво нової асфальтної 

дорги по вул. Дністровська м. 

Татарбунари 

      968000,00 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         10956000,00 

          

     А.П.Глущенко  

Міський голова       

Виконавець: 

Л.С.Лютикова       

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _293_ -VІІ 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

2.3.   Сплатити земельний податок за 2014 – 2016 роки. 

 

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. 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _294_ -VІІ 
 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _295_ -VІІ 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

            МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _296_ -VІІ 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _297_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _298_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _299_ -VІІ 

 

 

 

 

  

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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,102, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _300_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. Вважати таким, що втратило чинність рішення Татарбунарської міської ради від 

27.04.2010 року № 729- V у частині що стосується Чумаченко І.А. 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _301_ -VІІ 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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 та за заявою 

Чмутенко Валентини 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 

заяви: Левченко Марії Іванівни, Пєліної Людмили Вікторівни, мешканців 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. Надати дозвіл Чмутенко Валентині Іванівні на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 

для передачі у власність,  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею – 0,05 га, для державної 

реєстрації речового права на землю за адресою: 68100, Одеська обл., м. Татарбунари, вул. 

Київська, буд. 29-а.  

 

         4. Зобов`язати гр. Чмутенко В.І. надати  розроблений проект землеустрою на затвердження 

сесії міської ради 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ 302_ -VІІ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _303_ -VІІ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. Кооперативна,58а, 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. 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _304_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _305_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _306_ -VІІ 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), для передачі у оренду, 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  громадянина Російської Федерації Тарасенка Віктора Андрійовича, 

Татарбунарська міська рада 
 

           ВИРІШИЛА: 

 

   1. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

3 (три) роки громадянину Російської Федерації 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. 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _307_ -VІІ 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _308_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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 0,0800 га, за 

адресою: вул. Верхня, 9, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _309_ -VІІ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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 ФОП Мукієнко Галини Миколаївни та гр. 

Гірник Галини Михайлівни, 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. 
 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _310_ -VІІ 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради, за клопотанням 

товариства з обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна компанія», за 

заявою: ФОП Веліксара Ф.Ф., Веліксара С.Ф, ФОП Будяченко О.Є., гр..Сивоконя 

О.І., службової записки начальника відділу земельних відносин щодо договору 

оренди землі з гр. Яковлєвою Н.В. 

 

 

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», заяви: фізичних осіб – підприємців 

Веліксара Федора Федоровича, Будяченко Олексія Євгеновича, заяву громадян Веліксара Сергія 

Федоровича,  Сивоконя Олександра Івановича, службову записку начальника відділу земельних 

відносин щодо договору оренди землі з гр. Яковлєвою Наталією Вікторівною, мешканців м. 

Татарбунари, Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 27.04.2016 року №105-VII, у 

частині, що стосується товариства з обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська вовняна 

компанія», а саме:  

 

у пункті 1 замість цифр та слів: «0,6047», заначити цифри: «0,6247» га під будівлями та 

спорудами, включаючи територію потрібну для їх обслуговування»; 

 

у пункті 3 замість слів:  «Товариство з обмеженою відповідальністю  «Татарбунарська 

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

сукняна фабрика»; 

 

  2.     Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2016 року №205-VII, у 

частині, що стосується ФОП Веліксара Федора Федоровича та гр..Веліксара Сергія Федоровича, а 

саме: 

 

доповнити рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2016 року №205-VII пунктом 6 

наступного змісту:  

 

«6.Скасувати рішення Татарбунарської міської ради від 12.12.2013 року №730-VI та від 

05.12.2014 року №1043-VI, у частині, що стосується  ФОП Веліксара Федора Федоровича та 

гр..Веліксара Сергія Федоровича.». 

 

Відповідно пункт 6 рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2016 року №205-VII 

стає пунктом 7. 

 

 



3.       Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2016 року №  238 - VІІ, 

у частині, що стосується гр. Яковлєвої Наталії Вікторівни, а саме: 

 

доповнити рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2016 року №  238 - VІІ пунктом 

6 та пунктом 6.1. наступного змісту:  

 

«6.Припинити  дію договору оренди землі від 28.04.2016 року №124 (державна реєстрація 

від 09.06.2016 року №14977748) гр..Яковлевій Наталії Вікторівні, за взаємною згодою 

сторін шляхом укладання письмової додаткової угоди про його припинення. 

6.1. Зобов’язати гр.. Яковлєву Н.В. надати на державну реєстрацію додаткову угоду про 

припинення договору оренди землі від 28.04.2016 року №124.». 

 

Відповідно пункт 6 рішення Татарбунарської міської ради від 30.11.2016 року №238-VII 

стає пунктом 7. 

 

4.  Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 20.12.2016 року №269-VII, у 

частині, що стосується ФОП Будяченко Олексія Євгеновича, з урахуванням відомостей з витяга 

про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: 

 

 У пункті 1 замість слів: «основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд 

підприємства переробної промисловості», зазначити слова: «нежитлової будівлі».  

 

5. Внести зміни до договору оренди землі від 29.01.2015 року №98 (запис про державну 

реєстрацію від 29.10.2015 року №11902687) за взаємною згодою сторін шляхом укладання 

письмової додаткової угоди, у зв’язку з припиненням Сивоконєм Олександром Івановичем 

статусу фізичної особи – підприємця та виключити з тексту договору слова «фізична особа – 

підприємець» та «ФОП». 

 

5.1. Зобов’язати гр. Сивоконя О.І. надати на державну реєстрацію додаткову угоду до 

договору оренди землі від 29.01.2015 року №98. 

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _311_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _312_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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: «Котовського,12-а». 

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 
 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _313_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

Про поновлення договорів оренди землі  в м. Татарбунари, за заявами 

громадян Андоні Валентина Борисовича, Плотного Олексія 

Михайловича, фізичних осіб – підприємців: Мордовцевої Ольги 

Миколаївни, Мочалова Володимира Васильовича, Капітан Марії 

Іванівни, Татарбунарського сільського споживчого товариства 

 

 

 

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 заяви громадян Андоні Валентина Борисовича, Плотного Олексія 

Михайловича, фізичних осіб – підприємців: Мордовцевої Ольги Миколаївни, мешканки 

м.Татарбунари, Мочалова Володимира Васильовича, Капітан Марії Іванівни, мешканців  м.Кілія, 

«Татарбунарського сільського споживчого товариства», код 01760575, 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.  

    - гр. Плотному Олексію Михайловичу терміном до 01.01.2018 року дію тимчасової угоди 

користування земельною ділянкою №207 від 04.05.2016 року, площею 0,0394 га, за адресою 

вул.Барінова, 14-д, м.татарбунари, для експлуатації складського приміщення нежитлової будівлі 

зерноскладу; 

   - Мочалову Володимиру Васильовичу (фізичній особі – підприємцю) терміном до 

01.01.2018 року дію тимчасового договору оренди землі №202 від 18.09.2015 року, на земельну 

ділянку площею 0,7622 га, за адресою, вул.Князеса, 90, м.Татарбунари, для експлуатації та 

обслуговування нежитлового комплексу промислового призначення – цеху по зберіганню 

коров’ячого молока; 

  - Капітан Марії Іванівні (фізичній особі – підприємцю) терміном до 01.01.2018 року дію 

тимчасового договору оренди землі №203 від 18.09.2015 року, на земельну ділянку площею 

0,0170 га, за адресою, вул.Центральна, 44, м.Татарбунари, для розміщення, експлуатації та 

обслуговування нежитлової будівлі магазину «Бурьонка»; 

 - Мордовцевій Ользі Миколаївні (фізичній особі – підприємцю) на новий термін до 

01.01.2018 року дію  договору оренди землі від 24.10.2011 року, який зареєстрований у 

Татарбунарській міській раді, про що вчинено запис за №155 від  24 жовтня 2011 року щодо 

земельної ділянки площею 0,0124  га за адресою: м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 17,  для 

експлуатації та обслуговування магазину «Європа плюс»; 
 - Татарбунарському сільському споживчому товариству, терміном до 01.01.2018 року дію 

тимчасового договору оренди землі №47 від 09.03.2006 року, на земельну ділянку площею 0,0223 
га, за адресою, вул. Василя Тура, 15, м.Татарбунари, для експлуатації та обслуговування 
нежитлової будівлі магазину хозтоварів «Господар». 
 



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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища. 

 
 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _314_ -VІІ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: - від 

16.03.2006 року №367-ІV, та у договір оренди землі від 20.07.2009 року 

№б/н, зі змінами, (запис про державну реєстрацію від 13.09.2014 року 

№6989337) 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 16.03.2006 

року №367-ІV 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 №6989337), 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. 
 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _315_ -VІІ 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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», статті 40 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», 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, рішення Татарбунарської міської ради від 18.01.2016 року №29-

VIІ, розглянувши заяви та графічні матеріали фізичних осіб-підприємців (далі ФОП):Флорі Якова 

Ілліча, Мукієнко Аксентія Федоровича, Каліна Андрія Юлійовича, Бричак Наталі Миколаївни, 

мешканців м.Татарбунари та Татарбунарського району, Татарбунарська міська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

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

1.1. ФОП Бричак Наталією Миколаївною (фізичною особою-підприємцем) договір пайової 

участі на розвиток інфраструктури міста в ході реконструкції індивідуального житлового 

будинку під кафе та станцію техобслуговування  за адресою: вул.Бесарабська, 89, м. Татарбунари, 

з розрахунку кошторисної вартості реконструкції 655307,00 грн;   

1.2. 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; 

1.3. 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. 

1.4. 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. 



2. 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). 

 

3. Зобов’язати заявників, зазначених у пунктах 2 та 3  укласти з КП «Водопостачальник» 

договір на вивезення твердих відходів, крім осіб, що його уклали. 

 

  4.  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. 

 

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

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _316_ -VІІ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 
 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _317_ -VІІ 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _318_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

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. 
 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _319_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

 

 Керуючись  статтею    26   Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,   рішень  

міської  ради  від  20.12.2016  року  № 252-VII   «Про  міський  бюджет  на  2017 рік»,  від  20.12.2016  

року  № 253-VII  «Про затвердження  обсягів  фінансування  міських програм  «Милосердя в дії»,  

«Поховання  померлих   безрідних та невідомих  громадян», «Оздоровлення  дітей м. Татарбунари», 

«Діти м. Татарбунари», «Розвитку шахів та  шашок м. Татарбунари», «Розвитку футболу  м. 

Татарбунари»,      «Правопорядок» на 2017 рік»,  розглянувши   заяви  громадян  про  надання     

матеріальної   допомоги,  а також   в  зв’язку з  відсутністю фінансування на 2016 рік по даній статті 

видатків,      Татарбунарська   міська   рада  

  

  В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Надати  адресну  матеріальну допомогу  на лікування та вирішення соціально-побутових 

проблем  жителям міста  згідно додатку. 

 

2. Визнати такими, що втратили   чинність  пункт 3  рішення  міської ради  від 07.10.2016 № 175-

VII  «Про  внесення змін  і доповнень  до рішення  міської  ради  від 22.12.2015 року № 9-VII  «Про 

міський бюджет  на 2016 рік»  та  пункт 2  рішення  міської ради  від  30.11.2016  №  196-VII   «Про 

внесення  змін і доповнень до рішення  міської ради  від 22.12.2015 року  №  9-VII  «Про міський 

бюджет  на 2016 рік». 

 

2.1.  Доповнити розділ 1 додатку 1 реченням  «Соціальна підтримка учасників антитерористичної 

операції  та  членів  їх  сімей»; 

   

 2.2   Доповнити  розділ 6  додатку 1    пунктами  6.7, 6.8   наступного змісту: 

    

                     «Надання  адресної матеріальної  допомоги  сім’ям  загиблих  учасників АТО; 

 

                     «Оплата послуг, пов’язаних  із похованням осіб, які брали  участь в АТО та  загинули під 

час  бойових дій». 

  

   3.     Внести  зміни  в додаток 1   «Обсяги фінансування  заходів  міської   програми «Милосердя в 

дії»  на 2017 рік»    до  рішення  міської ради  від  20.12.2016  № 253-VII «Про затвердження  обсягів 

фінансування   міських програм «Милосердя в дії», «Поховання  померлих безрідних та невідомих 

громадян», «Оздоровлення  дітей м. Татарбунари», «Діти м. Татарбунари»,  «Розвитку  шахів та шашок 

м. Татарбунари», «Розвитку  футболу  м. Татарбунари»,  «Правопорядок» на 2017 рік»: 

    

 

 

 

 



  

№ 

п/п 

                   Напрямки  

забезпечення   розвитку  програми 

   Обсяги                     

фінансування 

   Виконавець 

1. Матеріальна допомога  громадянам міста 

згідно рішень сесій, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови 

- 20 000,00 Виконавчий 

комітет 

2. Проведення  безоплатного  поховання 

загиблих учасників  антитерористичної  

операції. 

     +    20 000,00 

 

 

 

 

Виконавчий 

комітет 

 
 

 

4. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 

фінансів та управління  майном. 
 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _320_ -VІІ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
Додаток 

                                                                                                   до рішення  Татарбунарської  

                                                                      міської ради 

                                                             № __320_  
                                                                                               від «__31_»__01________2017 

 

 

 

 

         С П И С О К 

                           на    надання     матеріальної    допомоги   на    лікування та вирішення                  

соціально-побутових проблем                  

 

№ 

п/п 

 

П.І.Б. 

 

Адреса 

 

Статус 

Призначення 

допомоги 

Сума 

Грн. 

1.              Священко 

       Галина Павлівна 

м. Татарбунари 

вул. Тимошенко, 16 

працююча лікування 

(онкохвора) 

4000,00 

2. Дімітренко 

Валерій  

Євстафійович 

м. Татарбунари 

вул.  Центральна, 17 

працюючий лікування  онуки 

(проведення 

операції)  

5000,00 

3. Гоженко 

Роман  Степанович 

м. Татарбунари 

пров. Черненка, 8 

Учасник  АТО Лікування 

(реабілітація) 

4000,00 

4. Алєксєєнко 

Людмила Порфирівна 

м. Татарбунари 

вул. Князєва, 61а, кв. 15 

пенсіонерка придбання   

річного 

абонемента  на 

проїзд   в   міській 

маршрутці 

 

 

1500,00 

  5. Сітнянська 

Ганна Вікторівна 

м. Татарбунари 

вул. Князєва, 10 

працююча,  

переміщена  

особа 

 

вирішення 

соціально-

побутових  

проблем 

  2000,00 

6. Ботезат 

Василь Михайлович 

м. Татарбунари 

вул. Київська, 25а 

Інвалід II групи лікування 

(онкохворий) 

4000,00 

7. Гульченко 

Тетяна 

Володимирівна 

м. Татарбунари 

вул.  Л. Українки, 29 

  мата  загиблого 

учасника  АТО 

вирішення 

соціально-

побутових  

проблем   

10000,00 

    Всього 30500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

Про  внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 

08.07.2015 року № 1187-VI «Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки» щодо встановлення 

граничного розміру податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки з 2017 року.  

  

 

Відповідно до статтей 265, 266 Податкового кодексу України, Закону України  «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року №1791- VІIІ,  пункту 24 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року № 1187-VI «Про встановлення податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у підпункт 5.1 пункту 5 Додатку 1 до рішення Татарбунарської міської 
ради від 08.07.2015 року № 1187-VI ««Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки», а саме: 
 
Замість слів та цифр: «не перевищує 3 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, зазначити: «не 
перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати». 
 

2. Направити копію цього рішення з новою редакцією (зі змінами та доповненнями) 
Додатку 1 до рішення Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року № 1187-VI ««Про 
встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Арцизькій об’єднаній 
державній податковій інспекції Головного  Управління  ДФС в Одеській області протягом 5 днів з 
дня його оприлюднення. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 
 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _321_ -VІІ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

 

 

 

        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. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про  міський   

бюджет на 2017 рік»: 

 4.1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2017 рік» відповідно додатку 1 цього рішення 

(додається); 

 4.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» відповідно до додатку 2 до 

цього рішення (додається) 

    5. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 20.12.2016 № 252-VII «Про міський 

бюджет на 2017 рік» у додатку № 2 розподілу видатків міського бюджету на 2017 рік:  

- у видатках загального фонду по коду 0170  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів» в рядку «в т. ч. виконком» в 

графах «Всього» та «Видатки споживання» цифру 3669774 грн. змінити на 3566223 грн. 

- по коду 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» в рядку «у тому числі. УМКВ ЗБМ» в графах «Всього»  в 

графі «Разом» цифру 2919964 грн. замінити цифрою 2896539 грн. 

Про   надання  пільг  по  платі  за 

харчування в дошкільних 

навчальних  закладах  

м.Татарбунари 

  

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


 

6. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, планування  та  обліку. 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _322_ -VІІ 



 

 

   

Додаток № 1 

до  рішення  міської ради від 

_31.01.2017  № 322-VІІ 
   

Доходи міського бюджету на 2017 рік    

Код 

бюджетної 

класифікації 

Доходи Разом 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд    

Разом 
у т.ч. 

бюд.роз.    

1 2 3 4 5 6    

25000000 Власні надходження бюджетних установ 753800,00   753800,00      

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством  
753800,00   753800,00   

   

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю  
753800,00   753800,00   

   

  Всього доходів 753800,00   753800,00      

 Міський голова   А.П.Глущенко    

Виконавець:      Вівіч Т.І.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

      
Додаток № 2 

до  рішення  міської ради від 31.01.2017  №322-VІІ 

     
           

РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2017 рік 
               грн. 

Код 

ТПКВКМБ/ТК

ВКБМС 

Код 

КФ

К 

Найменування 

головного 

розпорядника, 

відповідального 

виконавця, 

бюджетної 

програми або 

напряму видатків 

згідно з типовою 

відомчою/ТПКВК

МБ / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

Всьог

о 

видатки 

споживан

ня 

з них 

видатк

и 

розвитк

у 

Всього 

видатки 

споживан

ня 

з них 

видатк

и 

розвитк

у 

з них 
з них        

капіталь

ні 

видатки 

за 

рахунок 

кош-тів, 

що пере-

даються 

із 

загальног

о фонду 

до 

бюджет

у 

розвитку 

оплат

а 

праці 

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергонос

ії 

оплат

а 

праці 

комуналь

ні 

послуги 

та 

енергонос

ії 

бюджет 

розвитк

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



1000   Освіта                           

1010 
091

0 
Дошкільна освіта           753800,00 753800,00           

753800,00 

    у тому числі                           

    

Ясла садок 

"Незабудка" 
          393600,00 393600,00           393600,00 

    

продукти 

харчування 
          393600,00 393600,00           393600,00 

    

Ясла садок 

"Колосок" 
          360200,00 360200,00           360200,00 

    

продукти 

харчування 
          360200,00 360200,00           360200,00 

    

ВСЬОГО 

ВИДАТКІВ           753800,00 753800,00           753800,00 

  Міський голова            А.П.Глущенко    

Виконавець      Лютикова Л.С.              

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

Про  внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 

22.02.2016 року № 47-VІI «Про встановлення транспортного 

податку на території м. Татарбунари», щодо граничного розміру 

транспортного податку з 2017 року. 

  

Відповідно до статтей 140, 143, 144 Конституції України, статтей 7, 12, 267 Податкового 

кодексу України, Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 року №1797- VІIІ,  пункту 24 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Татарбунарської 

міської ради 22.02.2016 року № 47-VІI «Про встановлення транспортного податку на території м. 

Татарбунари», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у абзац 1 пункту 2 Додатку до рішення Татарбунарської міської ради від 
22.02.2016 року № 47-VІI «Про встановлення транспортного податку на території м. Татарбунари», а 
саме: 
 
Замість слів та цифр: «понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати», зазначити: «понад 375 
розмірів мінімальної заробітної плати». 
 
2. Направити копію цього рішення з новою редакцією (зі змінами та доповненнями) Додатку 1 до 
рішення Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 року № 47-VІI «Про встановлення 
транспортного податку на території м. Татарбунари»Арцизькій об’єднаній державній податковій 
інспекції Головного  Управління  ДФС в Одеській області протягом 5 днів з дня його оприлюднення. 
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _323_ -VІІ 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

Про  внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 

року № 1188-VI «Про встановлення ставок  плати за землю, пільг по 

сплаті земельного податку та затвердження «Положення про плату за 

землю на території  Татарбунарської міської ради», щодо плати за землю 

з 2017 року   
 

 

Відповідно до Податкового кодексу України, Закону України  «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року №1791- VІIІ,  пункту 24 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Татарбунарської міської 

ради від 08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення ставок  плати за землю, пільг по сплаті 

земельного податку та затвердження «Положення про плату за землю на території  Татарбунарської 

міської ради» зі змінами внесеними рішенням Татарбунарської міської ради від 22.02.2016 року № 46-

VIІ, рішення Татарбунарської міської ради від 01.07.2011 року № 172-VI, рішення Татарбунарської 

міської ради від 27.01.2015 року № 1113-VI, рішення Татарбунарської міської ради від 04.09.2015 року 

№ 1218-VI, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Викласти у новій редакції підпункти 1.4-1.6, 1.14 - 1.17  та доповнити пунктом 1.18, 1.19 у 
пункті 1 та виключити пункти 4 та 5 Додатку 1 до рішення Татарбунарської міської ради від 
08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення ставок  плати за землю, пільг по сплаті земельного 
податку та затвердження «Положення про плату за землю на території  Татарбунарської міської 
ради», а саме: 

 
«1.4. Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного 

призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій 

та об'єктів, справляється у розмірі 3,0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

 

1.5. Податок за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування 

корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, , справляється у розмірі 0,3 

відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

 

1.6. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості,  енергетики та 

пунктів приймання металобрухту справляється у розмірі 1,5 відсотка від їх нормативної 

грошової оцінки. 

 

1.14. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель зв’язку, які надані для 

будівництва та обслуговування об’єктів стаціонарного, мобільного, супутникового зв’язку, 

поштового зв’язку, надання послуг інтернету та кабельного телебачення справляється у 

трьохкратному розмірі податку, обчисленого відповідно до п.1.1.  

 



1.15. Податок за 1 гектар земельних ділянок сільськогосподарських угідь (рілля) 

справляється у розмірі 0,5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки . 

 

1.16. Податок за 1 гектар земельних ділянок сільськогосподарських угідь (багаторічні 

насадження) справляється у розмірі 0,4 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

 

1.17. Податок за 1 гектар земельних ділянок сільськогосподарських угідь (рілля, 

багаторічні насадження), які надані у користування шкіл  та професійно - технічних училищ 

справляється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

 

1.18. Податок за 1 гектар земель водного фонду, які передані в користування або 

спільно використовуються, справляється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової 

оцінки. 

 

1.19. Податок за земельні ділянки змішаного використання (житлового та торгівлі, 

промислового та торгівлі, транспортного та торгівлі, індивідуального гаражного та торгівлі) 

справляється у розмірі 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.» 
 
2. Викласти у новій редакції підпункти 2.5, 2.6, 2.7 та доповнити підпунктом 2.8 у пункті 2 

Додатку 1 до рішення Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року № 1188-VI «Про 
встановлення ставок  плати за землю, пільг по сплаті земельного податку та затвердження 
«Положення про плату за землю на території  Татарбунарської міської ради», а саме: 

 
«2.5. Податок за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля) для товарного 

виробництва справляється у розмірі 0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці 

площі ріллі по Одеській області. 

 

2.6. Податок за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (багаторічні насадження), для 

товарного виробництва справляється у розмірі 0,4 відсотка від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Одеській області. 

 

2.7. Податок за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні 

насадження), які надані у користування шкіл  та професійно - технічних училищ 

справляється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по 

Одеській області. 

 

2.8. Податок за 1 гектар земель водного фонду, які передані в користування або спільно 

використовуються, справляється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Одеській області.» 
 
3. Виключити підпункти 7.3.1-7.3.3 пункту 7.3 Додатку 3 до рішення Татарбунарської 

міської ради від 08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення ставок  плати за землю, пільг по 
сплаті земельного податку та затвердження «Положення про плату за землю на території  
Татарбунарської міської ради», а саме: 

   
 

4. Викласти у новій редакції підпункт 1.1 пункту 1 Додатку 2 до рішення Татарбунарської 
міської ради від 08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення ставок  плати за землю, пільг по 
сплаті земельного податку та затвердження «Положення про плату за землю на території  
Татарбунарської міської ради», а саме: 

 
«1.1.Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281, 282 та 

283 Податкового кодексу України.» 

 
5. Викласти у новій редакції підпункт 11.1 пункту 11 та підпункт 12.1. пункту 12 Додатку 

3 до рішення Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року № 1188-VI «Про встановлення ставок  
плати за землю, пільг по сплаті земельного податку та затвердження «Положення про плату за землю 
на території  Татарбунарської міської ради», а саме: 



 
«11.1. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю внесення плати за землю 
здійснюється Арцизькою об’єднаною державною податковою інспекцією Головного  
Управління  ДФС в Одеській області.» 
 
«12.1. Відповідальність за повноту та своєчасність плати за землю до міського бюджету 

покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України, Кримінального кодексу 

України та кодексу України про адміністративні правопорушення.» 

 

 
6. Направити копію цього рішення з новою редакцією (зі змінами та доповненнями) 

Додатків 1-3 до рішення Татарбунарської міської ради від 08.07.2015 року № 1188-VI Арцизькій 
об’єднаній державній податковій інспекції Головного  Управління  ДФС в Одеській області протягом 
5 днів з дня його оприлюднення. 

 
 
7.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 

 

 

 

 

              МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _324_ -VІІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №1 

до рішення Татарбунарської міської ради  

від « 08  » липня   2016 року №  1188 - VI 

 

Ставки земельного податку 

(у редакції від 31.01.2017) 

 

(зі змінами внесеними відповідно до Закону України  «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2017 році» від 20.12.2016 року №1791- VІIІ) 

 

 

1. Ставки земельного податку за земельні ділянки нормативну грошову оцінку яких проведено, 

незалежно від місцезнаходження. 

1.1. Ставка податку за земельні ділянки, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної 

грошової оцінки. 

1.2. Податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, присадибними ділянками, автостоянками 

для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання 

прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, 

індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі 5 

відсотків від суми земельного податку, обчисленого відповідно до п.1.1.. 

1.3. Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та 

рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих 

територій та об'єктів, справляється у трикратному розмірі податку, обчисленого відповідно до п.1.1.  

1.4. Податок за земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, 

використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, 

справляється у розмірі 3,0 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

1.5. Податок за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних 

копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у розмірі 0,3 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки. 

1.6. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, енергетики та пунктів 

приймання металобрухту справляється у розмірі 1,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

1.7. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель транспорту, а також які надані для 

автотехобслуговування, автомийки та ремонту автомобілів, справляється у розмірі 1,5 відсотків від їх 

нормативної грошової оцінки. 

1.8. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної 

грошової оцінки. 

1.9. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів харчування, 

справляється у розмірі 2 відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

1.10. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, справляється у розмірі 1,5 

відсотків від їх нормативної грошової оцінки. 

1.11. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для 

будівництва та обслуговування приватних закладів охорони здоров’я, справляється у розмірі податку, 

обчисленого відповідно до п.1.1.  

1.12. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови або земель 

транспорту, які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим газом для 

автотранспорту справляється у трьохкратному розмірі податку, обчисленого відповідно до п.1.1.  

1.13. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для 

будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ справляється у трьохкратному 

розмірі податку, обчисленого відповідно до п.1.1.  



1.14. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель зв’язку, які надані для будівництва та 

обслуговування об’єктів стаціонарного, мобільного, супутникового зв’язку, надання послуг інтернету 

та кабельного телебачення справляється у трьохкратному розмірі податку, обчисленого відповідно до 

п.1.1.  

1.15. Податок за 1 гектар сільськогосподарських угідь (рілля) справляється у розмірі 0,5 відсотка від їх 

нормативної грошової оцінки . 

1.16. Податок за 1 гектар сільськогосподарських угідь (багаторічні насадження), справляється у розмірі 

0,4 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

1.17. Податок за 1 гектар сільськогосподарських угідь (рілля), які надані у користування шкіл  та 

професійно - технічних училищ справляється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової 

оцінки. 

1.18. Податок за 1 гектар земель водного фонду, які передані в користування або спільно 

використовуються, справляється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

1.19. Податок за земельні ділянки змішаного використання (житлового та торгівлі, промислового та 

торгівлі, транспортного та торгівлі, індивідуального гаражного і торгівлі) справляється у розмірі 3 

відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

 

2. Ставки земельного податку за земельні ділянки за межами населеного пункту нормативно грошову 

оцінку яких не проведено: 

2.1. Податок за земельні ділянки несільськогосподарських угідь що відносяться до земель громадської 

забудови або земель транспорту, які надані для торгівлі нафтопродуктами, скрапленим та стислим 

газом для автотранспорту справляється у розмірі 5,0 відсотків від нормативної грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Одеській області. 

2.2. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель громадської забудови, які надані для 

будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури, торгівлі та закладів харчування, 

справляється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Одеській 

області. 

2.3. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель зв’язку, які надані для будівництва та 

обслуговування об’єктів стаціонарного, мобільного, супутникового зв’язку, надання послуг інтернету 

та кабельного телебачення справляється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці 

площі ріллі по Одеській області. 

2.4. Податок за земельні ділянки, що відносяться до земель промисловості, енергетики, транспорту, 

господарських дворів сільгосппідприємств та інше справляється у розмірі 3 відсотків від нормативної 

грошової оцінки одиниці площі ріллі по Одеській області. 

2.5. Податок за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля) для товарного виробництва 

справляється у розмірі 0,5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Одеській 

області. 

2.6. Податок за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (багаторічні насадження), для товарного 

виробництва справляється у розмірі 0,4 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі 

по Одеській області. 

2.7. Податок за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля), які надані у користування шкіл  

та професійно - технічних училищ справляється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової 

оцінки одиниці площі ріллі по Одеській області. 

2.8. Податок за 1 гектар земель водного фонду, які передані в користування або спільно 

використовуються, справляється у розмірі 0,3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.» 

 

 

3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено 

(незалежно від місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми власності): 

3.1.Плата за землю несільськогосподарського призначення, яка перебуває у постійному користуванні. 

3.1.1. для земель промисловості справляється у розмірі 4 відсотків від нормативної грошової оцінки 

землі; 

3.1.2. для змішаних земель промисловості та оптово-роздрібної торгівлі - у розмірі 5 відсотків від 

нормативної грошової оцінки землі; 



3.1.3. для земель оптово-роздрібної торгівлі - у розмірі 6 відсотків від нормативної грошової оцінки 

землі; 

3.1.4. для земель транспорту та зв’язку - у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі; 

3.1.5. для інших земель справляється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі; 

3.2. Плата за землю сільськогосподарського призначення, яка перебуває у постійному користуванні в 

межах населеного пункту справляється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі та за 

межами населеного пункту 3 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по 

Одеській області. 

 

 

 

Додаток №2 

до рішення Татарбунарської міської ради  

від « 08  » липня   2016 року №  1188 - VI 

 

 

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб 

(у редакції від 31.01.2017) 

 

1.1. Від сплати податку звільняються фізичні та юридичні особи відповідно до статей 281, 282 та 283  

Податкового кодексу України. 

1.2.  Від сплати податку також звільняються: 

1.2.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім 

мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні 

сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва; 

1.2.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів 

сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ; 

1.2.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, 

установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення 

хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та 

Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів; 

1.2.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх 

підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій; 

1.2.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони 

здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок 

коштів державного або місцевих бюджетів; 

1.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду 

земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні 

ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням 

прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними 

будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, 

дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел 

фінансування». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №3 

до рішення Татарбунарської міської ради  

від « 08  » липня   2016 року №  1188 - VI 

 

Положення про плату за землю  

на території Татарбунарської міської ради 

(у редакції від 31.01.2017) 

 

     Положення про плату за землю на території Татарбунарської міської ради (далі – Положення) 

розроблено відповідно до Податкового кодексу України та є обов’язковим до виконання юридичними 

та фізичними особами в межах  території Татарбунарської міської ради. 

Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі 

земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності; 

1. Платники земельного податку 
1.1. Платниками земельного податку є: 

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 

1.1.2. землекористувачі. 

2. Платники орендної плати 

2.1. Платниками орендної плати є орендарі земельних ділянок. Підставою для нарахування орендної 

плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.  

2. Об'єкти оподаткування 

2.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні та 

земельні ділянки надані в оренду. 

3. База оподаткування 

3.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта 

індексації. 

3.2   Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено. 

4. Ставки земельного податку визначаються окремим рішенням сесії. 
 

5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб визначаються 

окремим рішенням сесії. 

 

6. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню 

6.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового 

кодексу України. 

7. Орендна плата 

7.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем 

(власником) і орендарем. 

7.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території 

Татарбунарської міської ради, встановлюється у відсотку від нормативної грошової оцінки відповідно до 

додатку 1 рішення Татарбунарської міської ради від 01.07.2011 року №172-VI «Про затвердження ставок 

орендної плати за земельні ділянки комунальної  власності за функцією використання у відсотковому 

відношенні до нормативної грошової оцінки земель м. Татарбунари» зі змінами та доповненнями. 

7.3. Орендна плата за земельні ділянки на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, 

використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, справляється 

у розмірі 3,0 відсотків від нормативної грошової оцінки землі із застосуванням таких коефіцієнтів: 

7.4. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати. 

8. Податковий період 

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік. 

9. Порядок обчислення та строк сплати плати за землю  



9.1. Плата за землю зараховується до місцевого бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом 

України для плати за землю. 

9.2. Власники землі та землекористувачі здійснюють плату за землю у порядку та строки відповідно до 

статей 269-289 Податкового кодексу України. 

11. Контроль  
11.1. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю внесення плати за землю здійснюється 

Арцизькою об’єднаною державною податковою інспекцією Головного  Управління  ДФС в Одеській 

області. 

12. Відповідальність 

12.1. Відповідальність за повноту та своєчасність плати за землю до міського бюджету покладається на 

платників відповідно до Податкового кодексу України, Кримінального кодексу України та кодексу 

України про адміністративні правопорушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 
 

 

 

 

Про встановлення ставки збору за місця  

паркування транспортних засобів на  

території Татарбунарської міської ради з 2017 року 

 

 

 

Відповідно до статті 268_1 Податкового кодексу України № 2755-IV від 02.12.2010 р., пункту 

24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року №1791- VІIІ Татарбунарська 

міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А : 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. Встановити з 2017 року ставки збору за місця паркування транспортних засобів за кожний 

день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр 

площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,035 

відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _325_ -VІІ 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

________________________чотирнадцята сесія______________VII________скликання  

РІШЕННЯ 

 
 

Про    встаноПро  становлення  фіксованих  ставок   єдиного  

под для фізп податку для  осіб-підприємців  на  2017 рік 

на  території 

          

 Керуючись  статтею    26   Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  відповідно   

із змінами   внесеними   Законом  України   від  20 грудня 2016 року № 1791-VIII   "Про внесення змін 

до Податкового кодексу України  щодо  забезпечення   збалансованості  бюджетних  надходжень  у 

2017 році"   Татарбунарська міська  рада   

 

  В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Встановити  фіксовані  ставки   єдиного податку   для  фізичних   осіб-підприємців 

на    2017 рік,  першої  групи платників  єдиного податку  у  розмірі  10%    прожиткового    

мінімуму    для   працездатних  осіб,  встановленого  законом  на 1  січня  податкового  (звітного) 

року,  з  розрахунку  на  календарний місяць. 

 

            2.    Встановити  фіксовані  ставки   єдиного податку   для  фізичних   осіб-підприємців   на    

2017 рік,   другої   групи платників  єдиного податку  у  розмірі  20%    мінімальної  заробітної  

плати,  встановленої   законом  на 1 січня  податкового  (звітного) року,  з розрахунку  на  

календарний місяць.  

 

3. Рішення  міської ради  від 17.07.2014  №  894-VII   «По  встановлення  на  території 

м. Татарбунари ставок єдиного податку  для фізичних осіб-підприємців»    вважати  таким,  що 

втратило чинність  з  01.01.2017 року. 

 

4. Контроль за  виконання даного рішення покласти  на постійну комісію  з питань бюджету, 

фінансів та управління  майном. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         А.П.Глущенко 
 

«_31__»__січня __2017р. 

№ _326_ -VІІ 
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