Татарбунарська міська рада

МАТЕРІАЛИ
17 сесії 7 скликання
(засідання сесії 09.06.2017 року о 14.00
спільне засідання постійних депутатських
комісії 07.06.2017 о 14.00)

Порядок дений сімнадцятої сесії сьомого скликання
1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про
міський бюджет на 2017 рік»
2. Про передачу тротуарної плитки на баланс яслів-садка «Незабудка»
3. Про внесення змін до персонального складувиконавчого комітету Татарбунарської
міської ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 22 грудня 2016 №11- VІІ
4. Про внесення змін до рішення від 10.03.2017 року № 332-VII «Про приватизацію квартири
№6 розташованої в м. Татарбунари по вул. Робоча, 15 за заявою Остапюка Вадима Едуардовича
та Остапюка Артема Вадимовича»
5. Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 24.01.2012 р.,укладеного між
Татарбунарською міською радою та ТОВ «ТЕКА»
6. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим
номером 5125010100:02:005:0210 за заявою фізичної особи – підприємця Мільчевої З. М. та про
затвердження ціни продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки за
заявою фізичної особи – підприємця Сиротенка Ігоря Григоровича
7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м.Татарбунари, за заявою Качана Юрія Олександровича
8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м.Татарбунари, за заявою Чернеги Христини Юріївни
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність в м.Татарбунари, за клопотанням Іваногло Георгія Васильовича
10. Про надання згоди на поділ земельної ділянки з кадастровим номером
5125010100:02:002:1132 за технічною документацією із землеустрою за заявою Ткаченко
Наталії Анатоліївни
11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в
оренду в м.Татарбунари за заявою громадянки Троц Ірини Павлівни
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у
власність в м.Татарбунари за заявою громадянина Дягеля Віктора Петровича
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в
м.Татарбунари за заявою громадянина Осачого Павла Івановича
14. Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності за паспортом прив’язки групи тимчасових споруд в м. Татарбунари,
за заявою фізичних осіб - підприєміців Голощак Олени Володимирівни, Друзенко Ганни
Михайлівни, Клєпчевої Людмили Аркадіївни, Мунтян Лариси Аркадіївни, Топал Євгена
Петровича.
15. Про надання згоди на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької
діяльності за паспортом прив’язки тимчасової споруди в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи підприємця Фоменка Віталія Степановича
16. Про надання згоди на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності
за паспортом прив’язки тимчасової споруди в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи - підприємця
Станкової Анастасії Валентинівни
17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для надання в оренду в м.Татарбунари за
заявою громадянки Далуцької Олександри Василівни
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.
Татарбунари за заявою громадянки Мологи Марії Іванівни
19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в
м.Татарбунари за заявою громадянина Карпенка Віталія Порфирійовича
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі в оренду в м.Татарбунари за заявою
громадянина Росії Тарасенка Віктора Андрійовича

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в
м.Татарбунари за заявою громадянки Судак Анастасії Прокопівни
22. Про припинення дії тимчасової угоди користування земельною ділянкою в м.Татарбунари, за
заявою фізичної особи – підприємця Подгурського Артема Анатолійовича
23. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради:- від 10.03.2017 року №339-VІІ за
заявою фізичної особи - підприємця Короленка Вадима Івановича, - від 10.03.2017 року №346VІІ, за заявою фізичних осіб - підприємців Попової Оксани Олександрівни та Головацького
Дмитра Дмитровича
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для передачі безоплатно у власність в
м.Татарбунари за клопотанням громадян Ткаченка Олександра Федотовича та Ткаченко Надії
Кирилівни
25. Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких виставляється на торги
окремими лотами у 2017-2018 роках, та про надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі
аукціону
26. Різне

1 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін і доповнень до рішення
міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про
міський бюджет на 2017 рік»
Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного кодексу України,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ «Про
міський бюджет на 2017 рік»:
1. до додатку 1 «Доходи міського бюджету на 2017 рік» відповідно додатку 1 цього
рішення (додається);
1.2. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» відповідно до
додатку 2 до цього рішення (додається);
1.3. до додатку 3 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за
рахунок бюджету розвитку» відповідно до додатку 3 до цього рішення (додається);
1.4. до додатку 4 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами міського
бюджету на 2017рік» відповідно до додатку 4 до цього рішення (додається).
2. Внести зміни в пункт 6.1 розділу 6
додатку № 1 рішення міської ради від
18.01.2016 року № 24-VII «Про затвердження міської програми «Оздоровлення дітей м.
Татарбунари» на 2016-2020 роки» виклавши його в слідуючій редакції :
«Передбачити в міському бюджеті видатки на фінансування оздоровлення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
дітей з багатодітних, неповних та
малозабезпечених сімей, талановитих та обдарованих дітей, дітей,
батьки яких є
учасниками АТО чи мобілізовані, дітей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи,
дітей, які є членами шахово-шашкового клубу та членами міських команд з футболу».
3. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування Петковій Наталі
Борисівні в сумі 3 000 грн.
4. Визнати замовником робіт по капітальному ремонту, комплексному благоустрію
центрального парку та по капітальному ремонту адміністративної будівлі з влаштуванням
центру надання адміністративних послуг за адресою вул. Центральна,36 м. Татарбунари
комунальне підприємство "Бессарабія" та укласти з ними відповідний договір.
5. Передати з кошторису виконавчого комітету Татарбунарської міської ради по
забезпеченню функціонування водопровідно-каналізаційного господарства на КП «Бессарабія»
залишок коштів на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці аварійно-ремонтної
бригади в сумі 302 280,55 грн.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету, фінансів та управління майном.

Додаток № 1
до рішення Татарбунарської міської ради
«Про міський бюджет на 2017 рік»
від

2017 року №

-Р

Доходи міського бюджету міста Татарбунари на 2016 рік
грн.
Код
1
10000000
11020000

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
2
Податкові надходження
Податок на прибуток підприємств

Всього

Загальний
фонд

3
1 251 622,00
-17 432,00

4
1 251 622,00
-17 432,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності

-17 432,00

-17 432,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

509 054,00

509 054,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів

-696 000,00

-696 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

955 054,00

955 054,00

955 054,00
760 000,00
280 000,00
80 000,00

955 054,00
760 000,00
280 000,00
80 000,00

14020000
14021900
14030000
14031900
18000000
18010000
18010500

Акцизний податок з вироблених
в Україні підакцизних товарів (продукції)
Пальне
Акцизний податок з ввезених
Україну підакцизних товарів (продукції)
Пальне
Місцеві податки
Податок на майно
Земельний податок з юридичних осіб

Спеціальний фонд
Всього

в т.ч. бюджет розвитку

5

6

18010600
18010900
18050000
18050300
18050400

18050500

Орендна плата з юридичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків

100 000,00
100 000,00
480 000,00
90 000,00
320 000,00

100 000,00
100 000,00
480 000,00
90 000,00
320 000,00

70 000,00

70 000,00

20000000

Неподаткові надходження

48 378,00

48 378,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

40 000,00

40 000,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

40 000,00

40 000,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

40 000,00

40 000,00

24000000
24060000
24060300
30000000

Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Доходи від операцій з капіталом

8 378,00
8 378,00
8 378,00
146 864,16

8 378,00
8 378,00
8 378,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

33010100

146 864,16

146 864,16

146 864,16

146 864,16

146 864,16

Кошти від продажу землі

146 864,16

146 864,16

146 864,16

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

146 864,16

146 864,16

146 864,16

146 864,16

146 864,16

Всього доходів

Міський голова

1 446 864,16

1 300 000,00

А.П.Глущенко

Виконавець:

Додаток № 2
до рішення міської ради від
№ ____-VІІ

___.05. 2017

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків міського бюджету на 2017 рік

грн.

Загальний фонд

Код
ТПКВКМБ/ТКВ
КБМС

Код
КФК

Найменування
головного
розпорядника,
відповідального
виконавця,
бюджетної
програми або
напряму
видатків
згідно з типовою
відомчою/ТПКВ
КМБ /
ТКВКБМС

Спеціальний фонд

з них

Всього

видатки
спожива
ння
оплата
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергоно
сії

з них
видатк
и
розвит
ку

Всього

видатки
спожива
ння

опла
та
прац
і

комунал
ьні
послуги
та
енергоно
сії

з них
видатк
и
розвит
ку

бюджет
розвитк
у

з них
капітал
ьні
видатки
за
рахунок
коштів, що
передаютьс
я із
загально
го
фонду

Разом

до
бюдже
ту
розвитк
у

1

2

0100

0170

111

1000
1010

0910

3

4

5

6

7

Державне
управління
Організаційне,
інформаційноаналітичне та
матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності
обласної ради,
районної ради,
районної у місті
ради (у разі її
створення),
міської,
селищної,
сільської ради

8

9

10

-280000

-280000

11

12

13

14

15

16

-280000

-280000

-280000

-280000

-280000

-280000

-280000

-280000

-280000

-280000

631000,0
0

516000,0
0
516000,0
0

516000,0
0
516000,0
0

200000,
00
200000,
00

316000,0
0
316000,0
0

115000,
00
115000,
00

115000,
00
115000,
00

115000,
00
115000,
00

115000,
00
115000,
00

Ясла садок
"Незабудка"

251925,0
0

251925,0
0

73925,0
0

178000,0
0

115000,
00

115000,
00

115000,
00

115000,
00

Ясла садок
"Колосок"

264075,0
0

264075,0
0

126075,
00

138000,0
0

Фізична
культура та
спорт

10000,00

10000,00

Освіта
Дошкільна
освіта

631000,0
0

у тому числі

5 000

366925,0
0
264075,0
0

10000,00

5 062

6 000

6 052

6 060

6 300

Підтримка
спорту вищих
досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурноспортивну
діяльність в
регіоні

10000,00

Житловокомунальне
господарство

326000,0
0

326000,0
0

Забезпечення
функціонування
водопровідноканалізаційного
господарства

300000,0
0

300000,0
0

Благоустрій
міст,сіл, селищ

26000,00

26000,00

в т. ч. Виконком

276280,5
5

276280,5
5

КП "Бесарабія"

302280,5
5

302280,5
5

10000,00

10000,00
760000,
00

760000,
00

760000,
00

760000,
00

1086000,
00

300000,0
0

620
760000,
00

760000,
00

760000,
00

760000,
00

786000,0
0

620
276280,5
5

302280,
55
302280,
55

780000,
00

100000,
00

100000,
00

100000,
00

1082280,
55

УМКВ

20000,0
0

380000,
00

380000,
00

380000,
00

20000,00

Будівництво

380000,
00

380000,
00

380000,
00

380000,
00

380000,0
0

6 310

490

Реалізація
заходів щодо
інвестиційного
розвитку
територій

380000,
00

380000,
00

380000,
00

380000,
00

380000,0
0

380000,
00

380000,
00

380000,
00

380000,
00

380000,0
0

в тому числі
УМКВ

6 600

6 650

456

180

Інші субвенції
Субвенція КЗ
"Татарбунарська
центральна
районна лікарня"
для придбання
компютора
ВСЬОГО
ВИДАТКІВ
Міський голова

Виконавець

225000,0
0

225000,0
0

225000,0
0

225000,0
0

225000,0
0

225000,0
0

Видатки не
віднесені до
основних груп

8 000

8 800

Танспорт,
дорожнє
господарство,
зв'язок,
телекомунікації
та інформатика
Утримання та
розвиток
інфраструктури
доріг

Лютикова Л.С.

1077000,
00

1077000,
00

200000,
00

316000,0
0

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

223000,
00

223000,
00

223000,
00

223000,
00

1300000,
00

А.П.Глущенко

Додаток № 3
до рішення міської ради від __.05.2017

№___VІІ

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

грн.

Код
ФКВКБ

Найменування головного
розпорядника, відповідального
виконавця, бюджетної програми або
напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

1

2

0170

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської ради

1010/3132

Відсоток
завершенос
ті
будівництва
об'єктів на
майбутні
роки

Всього
видатків на
завершення
будівництв
а об’єктів
на майбутні
роки

Разом видатків на поточний
рік

3

4

5

6

7

-280000,00

Капітальний ремонт адміністративної
будівлі з влаштуванням центру надання
адміністративних послуг за адресою вул.
Центральна,36 м. Татарбунари

0170/3132

1010

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

Загальний
обсяг
фінансуванн
я
будівництва

Дошкільна освіта

-280000,00

115000,00
Капітальний ремонт дитячого корпусу
(яслі-садок "Незабудка")

115000,00

6060

Забезпечення функціонування
водопровідно-каналізаційного
господарства

6060/3110

6060/3132

6060/3132

6060/3132

6060/3132

6060/3132

6310/3122

Придбання туалету для громадського
користування (КП "Бесарабія")

100000,00

Капітальний ремонт адміністративної
будівлі з влаштуванням центру надання
адміністративних послуг за адресою вул.
Центральна,36 м. Татарбунари (КП
"Бесарабія")

280000,00

Капітальний ремонт пішохідної доріжки
по вулиці Трудова в місті Татарбунари
Одеської області ( УМКВ)

180000,00

Капітальний ремонт пішохідної доріжки
по вулиці Колісніченко в місті
Татарбунари Одеської області ( УМКВ)

100000,00

Капітальний ремонт пішохідної доріжки
по вулиці Шкільна в місті Татарбунари
Одеської області ( УМКВ)

100000,00

Капітальний ремонт, комплексний
благоустрій центрального парку (УМКВ)

-400000,00

Капітальний ремонт, комплексний
благоустрій центрального парку (КП
"Бесарабія")

6060/3132

6310

760000,00

Реалізація заходів щодо інвестиційного
розвитку територій

400000,00

-380000,00
Будівництво пішохідної доріжки по вулиці
Трудова в місті Татарбунари Одеської
області ( УМКВ)

-180000,00

6310/3122

6310/3122
8800

Будівництво пішохідної доріжки по вулиці
Колісніченко в місті Татарбунари Одеської
області ( УМКВ)

-100000,00

Будівництво пішохідної доріжки по вулиці
Шкільна в місті Татарбунари Одеської
області ( УМКВ)
Інші субвенції

-100000,00
8000,00

Субвенція для КЗ "Татарбунарська
центральна районна лікарня" для
придбання компютора

8800/3220

8000,00
223000,00

РАЗОМ ВИДАТКІВ
Міський голова
Виконавець

Лютикова Л.С.

А.П. Глущенко

Додаток № 4
до рішення міської ради від __.05.2017 р.
№___ -VІІ

Зміни до лімітів споживання енергоносіїв бюджетними установами
міського бюджету на 2017рік

№

Код
ТПКВКМБ/ТКВКБМС

1
2

Код КФК

Найменування бюджетних установ

2
1010

1010

3
Дошкільна освіта

Всього

Електроенергія

Тверде паливо

Водопостачання

кВт
/год

грн.

тонн

грн.

м.куб

грн.

грн.

4

5

6

7

8

9

10

80 316000

316000

Яслі садок "Незабудка"

45 178000

178000

Яслі садок "Колосок"

35 138000

138000

Разом

80

316000

в т. ч.

Міський голова
Виконавець:

Вівіч Т.І.

316000

А.П.Глущенко

2 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про передачу плитки тротуарної на
баланс яслів-садка «Незабудка»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
ефективного використання комунального майна Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
№

1. Передати на баланс яслів-садка «Незабудка» наступне:
найменування
кількість
Вартістю, грн.

1.

Плитку тротуарну з балансу
виконавчого комітету (апарату)
міської ради

2.

Плитку з балансу УМКВ ЗБМ

Всього

115,3 кв.
метра

12 971,25

20 кв.
метра

2400

135,3 кв.
метра

15 371,25

2. Створити комісію по передачі плитки тротуарної в наступному складі:
- Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії:
- Борденюк В.М. – головний спеціаліст – юрист виконавчого комітету (апарату) міської ради;
- Горзов Г.А. – головний спеціаліст сектору з питань бюджету та інвестицій відділу
бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради;
- Лавриненко Л.В. – завідувач яслів-садка «Незабудка;
- Даскалєску О.Є. – керівник УМКВ ЗБМ.
3. Комісії скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених матеріальних цінностей.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань
бюджету, фінансів та управління майном.
Проект рішення підготовлено відділом
бухгалтерського обліку виконавчого комітету
(апарату) міської ради

3 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до персонального складу
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради
VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради
від 22 грудня 2016 №11- VІІ

Керуючись пунктом 3 частини першої статті 26, пунктом 5 частини четвертої статті 42,
частинами другою та третьою статті 51, частиною першою статті 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Татарбунарської міської
ради VІІ скликання, затвердженого рішенням міської ради від 22 грудня 2016 № 11 «Про
утворення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради»:
1.1. Вивести зі складу виконавчого комітету:
- Устименка Іллю Вікторовича;
1.2. Ввести до складу виконавчого комітету:
- Султана Олександра Івановича.

Проект рішення підготовлено
виконавчим комітетом (апаратом)
міської ради

4 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення від 10.03.2017 року
№ 332-VII «Про приватизацію квартири № 6
розташованої в м. Татарбунари
по вул. Робоча, 15
за заявою Остапюка Вадима Едуардовича
та Остапюка Артема Вадимовича»
Відповідно ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись ст. 7 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»,
розглянувши та обговоривши заяву Остапюка Артема Вадимовича, мешканця міста,
Татарбунарська міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Назву рішення від 10.03.2017 року № 332-VII «Про приватизацію квартири № 6
розташованої в м. Татарбунари по вул. Робоча, 15 за заявою Остапюка Вадима Едуардовича та
Остапюка Артема Вадимовича», викласти в такій редакції «Про приватизацію частини квартири
№ 6 розташованої в м. Татарбунари по вул. Робоча, 15 за заявою Остапюка Вадима
Едуардовича».
2. внести до п.1, 2, 4 рішення Татарбунарської міської ради від 10.03.2017 р. № 332-VII «Про
приватизацію квартири № 6 розташованої в м. Татарбунари по вул. Робоча, 15 за заявою
Остапюка Вадима Едуардовича та Остапюка Артема Вадимовича такі зміни та доповнення:
- вилучити в рішенні прізвище, ім’я та по батькові наймача Остапюк Артем Вадимович.
- п.2 викласти в наступній редакції: Передати 1/2 частину квартири № 6, що знаходиться за
адресою м. Татарбунари вул. Робоча, 15, загальною площею 74,5 кв. м., житловою
площею 32,4 кв.м. в приватну часткову власність Остапюку Вадиму Едуардовичу.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питання
законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних
громад та соціальних питань.

Проект рішення підготовлено
виконавчим комітетом (апаратом)
міської ради

5 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 24.01.2012 р.,
укладеного між Татарбунарською міською радою та ТОВ «ТЕКА»
Відповідно до статті 3, 28 Конституції України, пункту 34 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 9, статті 83, пункту «д» статті 141 Земельного
кодексу України, статті 31, Закону України «Про оренду землі», статті 416 Цивільного кодексу
України, пунктами 37, 38 договору оренди земельної ділянки від 24.01.2012 р. № 26 (запис про
державну реєстрацію від 30.03.2012 року №512501014001392), враховуючи громадську думку,
Татарбунарська міська рада
В И Р I Ш И Л А:
1.
Уповноважити Татарбунарського міського голову Глущенка Андрія Петровича
звернутися до суду з позовом про розірвання договору оренди землі від 24.01.2012 р. № 26
(запис про державну реєстрацію від 30.03.2012 року №512501014001392), укладеного між
Татарбунарською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕКА» (далі
Орендар) на підставі рішення Татарбунарської міської ради від 25.10.2010 р. за № 831-V «Про
надання земельних ділянок в м. Татарбунари в оренду», щодо земельної ділянки комунальної
власності за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. Степова, будинок 2, з кадастровим
номером 5125010100:02:005:0232, у зв’язку з порушенням Орендарем конституційних прав
громадян та земельного законодавства внаслідок нецільового використання земельної ділянки
комунальної власності, наданої в оренду для реконструкції, експлуатації та обслуговування
автостанції, які полягають у: 1) нелюдському ставленні до громадян – пасажирів, внаслідок
відсутності належним чином облаштованих: приміщень для перебування пасажирів, опалення
приміщень у зимово-осінній період, туалета, перонів з навісами від спеки та дощу для
пасажирів; 2) бездіяльності протягом п’яти років з моменту укладення договору оренди та не
проведенні реконструкції нежитлової будівлі автостанції; 3) погіршення стану орендуємої
земельної ділянки та її благоустрою, яке полягає у пошкодженні елементів благоустрою асфальтового покриття, зелених насаджень, знищенні малої архітектурної форми – кам’яної
огорожі з металевими турнікетами, яка також є межовим знаком; 4) не наданням якісних послуг
з пасажирських перевезень та відсутністю акредитації автостанції.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питання об’єднання територіальних
громад, та соціальних питань.
Проект підготовлений депутатом Татарбунарської міської ради Рацьким Денисом
Геннадійовичем

6 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки з кадастровим номером 5125010100:02:005:0210 за заявою
фізичної особи – підприємця Мільчевої З. М. та про затвердження ціни
продажу і проекту договору купівлі – продажу цієї земельної ділянки за
заявою фізичної особи – підприємця Сиротенка Ігоря Григоровича
Відповідно до статей 12, 128, 134, 135 Земельного кодексу України, пунктів 30,34,43
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши
заяву, Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки фізичної особи – підприємця
Мільчевої Зіновії Миколаївни, мешканки с. Городнє, Болградського району, Одеської області, та
заяву фізичної особи – підприємця Сиротенка Ігоря Григоровича, мешканця м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
Звіт
про
експертну
грошову
оцінку
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 5125010100:02:005:0210,
загальною площею 0,0600 га, для реконструкції, експлуатації та обслуговування кафе – бару за
адресою: 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура,
буд. 170.
2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього рішення, у
розмірі 101 124 (сто одна тисяча сто двадцять чотири) гривні 00 копійок.
3.
Погодити
проект
договору
купівлі
–
продажу
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення з кадастровим номером 5125010100:02:005:0210,
загальною площею 0,0600 га, для реконструкції, експлуатації та обслуговування кафе – бару за
адресою : 68100, Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура,
буд. 170.
4. Продати фізичній особі – підприємцю Сиротенку Ігорю Григоровичу (далі ФОП
Сиротенко І.Г.) земельну ділянку несільськогосподарського призначення з кадастровим
номером 5125010100:02:005:0210 за ціною експертної грошової оцінки, зазначеною у пункті 2
цього рішення, загальною площею 0,0600 га, для реконструкції, експлуатації та обслуговування
кафе – бару, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, буд. 170.
5. Доручити Татарбунарському міському голові Глущенко Андрію Петровичу від імені
Територіальної громади міста Татарбунари укласти з ФОП Сиротенко І.Г. договір купівлі продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.
Василя Тура, буд. 170, на умовах, погоджених сесією міської ради.
6. ФОП Сиротенку І.Г. кошти від продажу земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, зазначеної у пункті 1 цього рішення, перерахувати на рахунок 31511941700476
одержувач місцевий бюджет Татарбунарська міська рада, код 38012170, банк одержувача – УДК
у Татарбунарському районі МФО 828011 в сумі: зазначеній у пункті 2 цього рішення не пізніше
дня нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання регулювання
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього
середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

7 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність в
м.Татарбунари, за заявою Качана Юрія Олександровича
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», статті 24
Закону України «Про державний земельний кадастр», статті 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву Качана Юрія Олександровича, мешканця м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл гр. Качану Юрію Олександровичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва, експлуатації і обслуговування
індивідуального гаражу, орієнтовною площею 0,0060 га, для безоплатної передачі у власність та
присвоїти зазначеній земельній ділянці адресу: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Робоча, 9,
гараж №10.
2. Зобов`язати гр..Качана Юрія Олександровича надати розроблений проект землеустрою
на затвердження сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

8 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність в
м.Татарбунари, за заявою Чернеги Христини Юріївни
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», статті 24
Закону України «Про державний земельний кадастр», статті 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву Чернеги Христини Юріївни, мешканки м. Татарбунари,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл гр..Чернегі Христині Юріївні на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,10 га, для
безоплатної передачі у власність та присвоїти зазначеній земельній ділянці адресу: Одеська
область, м. Татарбунари, вул. Робоча, 5-б.
2. Зобов`язати гр..Чернегу Христину Юріївну надати розроблений проект землеустрою на
затвердження сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

9 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність в
м.Татарбунари, за клопотанням Іваногло Георгія
Васильовича
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», статті 24
Закону України «Про державний земельний кадастр», статті 50 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши клопотання Іваногло Георгія Васильовича, мешканця м.
Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл гр.. Іваногло Георгію Васильовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,0091 га, для
безоплатної передачі у власність та присвоїти зазначеній земельній ділянці адресу: Одеська
область, м. Татарбунари, вул. Робоча, 4/1-а.
2. Зобов`язати гр.. Іваногло Георгія Васильовича надати розроблений проект землеустрою
на затвердження сесії міської ради.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

10 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання згоди на поділ земельної ділянки з кадастровим
номером 5125010100:02:002:1132 за технічною документацією із
землеустрою за заявою Ткаченко Наталії 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», статті 56
Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Ткаченко Наталії Анатоліївни, мешканки
м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на поділ земельної ділянки на дві окремі за технічною документацією із
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок громадянці Ткаченко Наталії
Анатоліївні, без зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером
5125010100:02:002:1132, з цільовим призначенням: B.02.01, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1557 га,
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 46.
2. Припинити дію договору оренди землі від 01.03.2016 року №120, запис про державну
реєстрацію від 12.04.2017 року №20014460, на земельну ділянку з кадастровим номером
5125010100:02:002:1132, з цільовим призначенням: B.02.01, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1557 га,
за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 46, з моменту присвоєння
нових кадастрових номерів.
3. Зобов’язати громадянку Ткаченко Наталію Анатоліївну надати технічну документацію із
землеустрою на затвердження сесії міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

11 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для надання в оренду в м.Татарбунари за
заявою громадянки Троц Ірини Павлівни
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 50
Закону України «Про землеустрій», статті 6 Закону України «Про оренду землі»,
розглянувши заяву громадянки Троц Ірини Павлівни, що мешкає у м. Ізмаїл, подані
документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, гр. Троц Ірині Павлівні для
будівництва, експлуатації і обслуговування індивідуального гаражу, за адресою: Одеська
область, м. Татарбунари, вул. Центральна, 50-а, гараж №10. Площа земельної ділянки 0,0031
га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0278.
2.
Надати гр. Троц Ірині Павлівні в строком на 49 (сорок дев’ять) років земельну
ділянку для будівництва, експлуатації і обслуговування індивідуального гаражу, за адресою:
м. Татарбунари, вул. Центральна, 50-а, гараж №10. Площа земельної ділянки 0,0031 га,
кадастровий номер 5125010100:02:004:0278.
3.

Зобов`язати гр. Троц Ірину Павлівну:

3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого
речового права на земельну ділянку.
3.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
4.
Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти
робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

12 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для передачі у власність в м.Татарбунари
за заявою громадянина Дягеля Віктора Петровича
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 50
Закону України «Про землеустрій», статті 6 Закону України «Про оренду землі»,
розглянувши заяву громадянина Дягеля Віктора Петровича, мешканця м. Татарбунари,
подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
гр. Дягелю Віктору Петровичу для будівництва індивідуального гаража, за адресою:
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Пушкіна, 2/1, гараж №1. Площа земельної ділянки
0,0048 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0277.
2.
Надати гр. Дягелю Віктору Петровичу у приватну власність безоплатно земельну
ділянку для будівництва індивідуального гаража, за адресою: Одесьська область, м.
Татарбунари, вул. Пушкіна, 2/1, гараж №1. Площа земельної ділянки 0,0048 га, кадастровий
номер 5125010100:02:004:0277.
3.

Зобов`язати гр.Дягеля Віктора Петровича:

3.1. Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого
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 даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

13 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.Татарбунари
за заявою громадянина Осачого Павла Івановича
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, статті 24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву громадянина Осачого Павла Івановича, що
мешкає у м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Осачому Павлу Івановичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 39. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1178.
2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Осачому Павлу
Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 39.
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1178.
3.Зобов`язати Осачого Павла Івановича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого
речового права на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
4.
Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти
робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету
(апарату) міської ради

14 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання згоди на розміщення групи тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності за паспортом прив’язки групи
тимчасових споруд в м. Татарбунари, за заявою фізичних осіб підприєміців Голощак Олени Володимирівни, Друзенко Ганни
Михайлівни, Клєпчевої Людмили Аркадіївни, Мунтян Лариси
Аркадіївни, Топал Євгена Петровича.
Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пункту 4 Постанови Кабінету міністрів України від 30.10.2016 року №870 «Про затвердження
типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», наказів Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 та від
12.11.2013 року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта
благоустрою» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за № 2073/24605,
розглянувши заяву та подані документи фізичних осіб - підприєміців Голощак Олени Володимирівни,
Друзенко Ганни Михайлівни, Клєпчевої Людмили Аркадіївни, Мунтян Лариси Аркадіївни, Топал Євгена
Петровича, мешканців м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
В И Р І Ш И ЛА :
1.
Надати згоду фізичним особам - підприєміцям Голощак Олені Володимирівні, Друзенко
Ганні Михайлівні, Клєпчевій Людмилі Аркадіївні, Мунтян Ларисі Аркадіївні, Топал Євгену Петровичу
на розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності за паспортом
прив’язки групи тимчасових споруд (від 30.03.2017 року №13) , в м. Татарбунари, по вул. 23 Серпня,
район поіменованого об’єкту - магазину «АЙСБЕРГ».
2.
Укласти з фізичними особами - підприєміцями (далі ФОП) договора пайової участі в
утриманні об’єктів благоустрою, терміном до 29.03.2020 року, з можливістю пролонгації на термін дії
паспорту прив’язки, на загальну площу 0,0085 га, з них під тимчасовими спорудами – 47,95 кв.м,
пропорційно займаємої кожним площі тимчасової споруди, за адресою: м. Татарбунари, по вул. 23
Серпня, район магазину «АЙСБЕРГ», з присвоєнням порядкових номерів тимчасовим спорудам №№2125:
2.1. з ФОП Голощак Оленою Володимирівною: площа 7,95 кв.м, тимчасова споруда №25,
2.2. з ФОП Друзенко Ганною Михайлівною: площа 10 кв.м, тимчасова споруда №24,
2.3. з ФОП Клєпчевою Людмилою Аркадіївною: площа 10 кв.м, тимчасова споруда №23,
2.4. з ФОП: Топал Євгеном Петровичем: площа 10 кв.м, тимчасова споруда №22,
2.5. з ФОП Мунтян Ларисою Аркадіївною: площа 10 кв.м, тимчасова споруда №21.
3.Зобов’язати заявників:
3.1. Укласти з КП «Водопостачальник» договора на вивіз твердих відходів.
3.2. Надати у виконавчий комітет міської ради заяви за встановленою формою про дотримання
вимог паспорту прив’язки при розміщенні тимчасових споруд.
3.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок.
3.4. Отримати дозвіл виконавчого комітету міської ради на порушення об’єкту благоустрою.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання будівництва, управління
комунальною власністю, транспорту та зв’язку.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) міської
ради

15 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання згоди на розміщення тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності
за паспортом прив’язки
тимчасової споруди в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи підприємця Фоменка Віталія Степановича

Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пункту 4 Постанови Кабінету міністрів України від 30.10.2016 року №870«Про затвердження
типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», наказів Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 та від
12.11.2013 року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні
об’єкта благоустрою» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за №
2073/24605, розглянувши заяву та подані документи фізичної особи - підприєміця Фоменка Віталія
Степановича, мешканця м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
В И Р І Ш И ЛА :
1.
Надати згоду фізичній особі - підприєміцю Фоменко Віталію Степановичу на
розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за паспортом прив’язки
тимчасової споруди (від 05.04.2017 року №16), в м. Татарбунари, по вул. 23 Серпня, район
поіменованого об’єкту - магазину «КОНТАКТ».
2.
Укласти з фізичною особою - підприєміцем Фоменко Віталієм Степановичем
договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, терміном до 04.04.2020 року, з можливістю
пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на загальну площу 0,0025 га, з них під тимчасовою
спорудою – 20 кв.м, в м. Татарбунари, по вул. 23 Серпня, район поіменованого об’єкту - магазину
«КОНТАКТ», з присвоєнням порядкового номеру тимчасовій споруді № 53.
3. Зобов’язати заявника:
3.1. Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів.
3.2. Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про дотримання
вимог паспорту прив’язки при розміщенні тимчасової споруди не пізніше 6 місяців з дня
набуття чинності цим рішенням.
3.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок на розвиток інфрастуктури.
3.4. Отримати дозвіл виконавчого комітету міської ради на порушення об’єкту благоустрою.

4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання будівництва,
управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

16 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання згоди на розміщення тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності
за паспортом прив’язки
тимчасової споруди в м. Татарбунари, за заявою фізичної особи підприємця Станкової Анастасії Валентинівни

Відповідно до пункту 38 частини 1 статті 26, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», пункту 4 Постанови Кабінету міністрів України від 30.10.2016 року №870 «Про затвердження
типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів», наказів Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»,
який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 та від
12.11.2013 року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні
об’єкта благоустрою» який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013р. за №
2073/24605, розглянувши заяву та подані документи фізичної особи - підприєміця Станкової
Анастасії Валентинівни, мешканки м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
В И Р І Ш И ЛА :
1.
Надати згоду фізичній особі - підприєміцю Станковій Анастасії Валентинівні на
розміщення групи тимчасових споруд торговельного, побутового та іншого призначення для
провадження підприємницької діяльності за паспортом прив’язки групи тимчасових споруд (від
27.04.2017 року №19), в м. Татарбунари, по вул. Барінова, район друкарні.
2.
Укласти з фізичною особою
- підприєміцем Станковою Анастасією
Валентинівною договір пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою, терміном до 26.04.2020 року, з

можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на загальну площу 0,0025 га, з них під
тимчасовою спорудою – 20 кв.м, в м. Татарбунари, по вул. Барінова, район друкарні, з присвоєнням
порядкового номеру тимчасовій споруді № 82.
3. Зобов’язати заявника:
3.1. Укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів.
3.2. Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про дотримання
вимог паспорту прив’язки при розміщенні тимчасової споруди не пізніше 6 місяців з дня
набуття чинності цим рішенням.
3.3. Сплатити за договором разовий пайовий внесок на розвиток інфрастуктури.
3.4. Отримати дозвіл виконавчого комітету міської ради на порушення об’єкту благоустрою.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питання будівництва,
управління комунальною власністю, транспорту та зв’язку.

4.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

17 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
для надання в оренду в м.Татарбунари за заявою громадянки Далуцької
Олександри Василівни
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону
України «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши заяву громадянки Далуцької Олександри Василівни, що мешкає у м. Татарбунари, подані
документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Далуцькій Олександрі Василівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Суворова, будинок 108. Площа земельної ділянки 0,1000 га,
кадастровий номер 5125010100:02:005:1194.
2.Надати земельну ділянку в оренду строком на 49 (сорок девять) років гр. Далуцькій Олександрі
Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Суворова, будинок 108.
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1194.
3.Зобов`язати Далуцьку Олександру Василівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого речового
права на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
4.
Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих днів
після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу Держгеокадастру у
Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання регулювання
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) міської
ради

18 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), для передачі безоплатно у власність в м. Татарбунари за
заявою громадянки Мологи Марії Іванівни
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву громадянки Мологи Марії Іванівни, що мешкає у м.
Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Молозі Марії Іванівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Кутузова, будинок 2-а. Площа земельної
ділянки 0,0700 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0279.
2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Молозі Марії Іванівні
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Кутузова, будинок
2-а. Площа земельної ділянки 0,0700 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0279.
3.Зобов`язати Мологу Марію Іванівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права.
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих
днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

19 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.Татарбунари за
заявою громадянина Карпенка Віталія Порфирійовича
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву громадянина Карпенка Віталія Порфирійовича, що мешкає у
м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Карпенко Віталію Порфирійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Вишнева, будинок 15-а. Площа
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1196.
2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Карпенко Віталію
Порфирійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Вишнева,
будинок 15-а. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1196.
3.Зобов`язати Карпенко Віталія Порфирійовича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права.
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих
днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

20 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
для передачі в оренду в м.Татарбунари за заявою громадянина Росії
Тарасенка Віктора Андрійовича
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України, пункту 34
частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону
України «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про землеустрій»,
розглянувши заяву громадянина Росії Тарасенка Віктора Андрійовича, що мешкає у м. Татарбунари,
подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянину Росії Тарасенку Віктору Андрійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Кілійська, будинок 2. Площа земельної
ділянки 0,0645 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0276.
2.Надати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки громадянину Росії Тарасенку Віктора
Андрійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Кілійська, будинок 2. Площа
земельної ділянки 0,0645 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0276.
3.Зобов`язати громадянина Росії Тарасенка Віктора Андрійовича:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого речового
права на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
4.
Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих днів
після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу Держгеокадастру у
Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання регулювання
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) міської
ради

21 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.Татарбунари за
заявою громадянки Судак Анастасії Прокопівни
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши заяву громадянки Судак Анастасії Прокопівни, що мешкає у м.
Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію їз землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Судак Анастасії Прокопівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Шкільна, будинок 14. Площа земельної
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1195.
2.Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Карпенко Віталію
Порфирійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця Шкільна,
будинок 14. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1195.
3.Зобов`язати Судак Анастасію Прокопівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права.
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих
днів після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

22 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про
припинення
дії
тимчасової
угоди
користування
земельною
ділянкою
в
м.Татарбунари, за заявою фізичної особи –
підприємця Подгурського Артема Анатолійовича
Відповідно до статей 12, 93, 118 – 124, пункту «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Подгурського Артема
Анатолійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Припинити дію тимчасової угоди користування земельною ділянкою від
10.12.2015 року №205, за адресою: м.Татарбунари, вул.Капітана Салтикова, за взаємною
згодою сторін та у зв’язку з набуттям чинності рішенням Татарбунарської міської ради від
10.03.2017 року № 344-VІІ щодо укладання з фізичною особою - підприємцем Подгурським
Артемом Анатолійовичем договору пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
площею 1291 кв. м, згідно паспорту прив’язки групи тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності для зберігання сільгосптехніки.
2. Вважати таким, що з 01.05.2017 року втратив чинність пункт 3 рішення
Татарбунарської міської ради від 04.09.2015 року № 209 - VI, у частині укладання з
фізичною особою – підприємцем Подгурським Артемом Анатолійовичем тимчасової угоди
користування земельною ділянкою за адресою: м.Татарбунари, вул.Капітана Салтикова.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

23 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради:
- від 10.03.2017 року №339-VІІ за заявою фізичної особи - підприємця
Короленка Вадима Івановича,
- від 10.03.2017 року №346-VІІ, за заявою фізичних осіб - підприємців
Попової Оксани Олександрівни та Головацького Дмитра Дмитровича
Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву фізичних осіб - підприємців
Короленка Вадима Івановича, Попової Оксани Олександрівни, Головацького Дмитра Дмитровича,
мешканців м. Татарбунари, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 10.03.2017 року №339-VІІ, у
частині, що стосується фізичної особи - підприємця Короленка Вадима Івановича, а саме:
у пункті 2 замість слів та цифр: «тимчасовий договір оренди землі терміном до 01.01.2018
року з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки на площу 0,0140 га, площа
забудови (три модуля) »,
зазначити слова та цифри: «договір щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою
терміном до 21.12.2019 року з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки на
площу 0,0090 га (під групою тимчасових споруд)».
2. Внести зміни у рішення Татарбунарської міської ради від 10.03.2017 року №346-VІІ, у
частині, що стосується фізичних осіб - підприємців Попової Оксани Олександрівни та Головацького
Дмитра Дмитровича, а саме:
у пункті 2 замість слів та цифр: «тимчасовий договір оренди землі, терміном до 01.01.2018
року з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на площу - 0,0040 га,
пропорційно площі забудови: з них площа модуля ФОП Пової О.О. - 11,92 кв.м, площа
модуля ФОП Головацького Д.Д. - 6,00 кв.м, місцезнаходження район ресторану по вул
В.Тура м.Татарбунари.»,
зазначити слова та цифри: «договір щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою,
терміном до 24.01.2019 року з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на
площу - 0,0040 га, пропорційно площі забудови: з них площа модуля ФОП Пової О.О. - 11,92
кв.м, площа модуля ФОП Головацького Д.Д. - 6,00 кв.м, місцезнаходження район ресторану
в м.Татарбунари по вулиці Василя Тура .»,
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату) міської
ради

24 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), для передачі безоплатно у власність в м.Татарбунари за
клопотанням громадян Ткаченка Олександра Федотовича та Ткаченко
Надії Кирилівни
Відповідно до статтей 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пункту 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті
24 Закону україни «Про державний земельний кадастр», статті 55 Закону України «Про
землеустрій», розглянувши клопотання громадян Ткаченка Олександра Федотовича та Ткаченко
Надії Кирилівни, що мешкають у м. Татарбунари, подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ткаченку Олександру Федотовичу та Ткаченко Надії
Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Каштанова, будинок 7.
Площа земельної ділянки 0,0894 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0213.
2.Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік Ткаченку Олександру Федотовичу
та Ткаченко Надії Кирилівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.
Каштанова, будинок 7. Площа земельної ділянки 0,0894 га, кадастровий номер
5125010100:02:004:0213.
3.Зобов`язати Ткаченка Олександра Федотовича та Ткаченко Надію Кирилівну:
3.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права та іншого речового
права на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше п’яти робочих днів
після прийняття рішення, надати завірену копію даного рішення до Відділу Держгеокадастру у
Татарбунарському районі Одеської області.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питання
регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони
навколишнього середовища.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

25 питання порядку денного

УКРАЇНА

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
сімнадцята сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких
виставляється на торги окремими лотами у 2017-2018 роках, та про
надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у
формі аукціону
10 травня 2017 року до Татарбунарської міської ради Одеської області надійшло
клопотання начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету Татарбунарської міської ради
Одеської області про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких виставляється на
торги окремими лотами в 2017-2018 роках, та про надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок, розташованих за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вулиця
Князева,90/1 та вулиця Степова, 4-в з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі
аукціону у 2017-2018 роках.
З метою ефективного використання земельного фонду міста, створення прозорого механізму
набуття права власності та права оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення,
розвитку конкурентних засад на ринку земель міста, збільшення надходжень та залучення додаткових
коштів до міського бюджету, враховуючи рекомендації постійну комісію з питання регулювання
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища
про задоволення клопотання заявника, на підставі статей 12, 122, 123, 134-136 Земельного кодексу
України, Положення про відділ земельних відносин виконавчого комітету Татарбунарської міської
ради Одеської області, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Татарбунарської міської ради Одеської області
Вирішила:
1.Затвердити перелік земельних ділянок, право оренди яких виставляється на торги окремими
лотами у 2017-2018 роках, та надати управлінню комунальної власності та земельних відносин
Чорноморської міської ради Одеської області дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону, а саме:
1.1. Земельна ділянка орієнтовною площею 2,0 га за адресою: Одеська область, м. Татарбунари,
вулиця Князева,90/1 з цільовим призначенням: для будівництва багатоквартирного будинку, для
подальшої передачі в оренду, відповідно до план – схеми М 1:2000;
1.2. Земельна ділянка орієнтовною площею 0,50 га за адресою: Одеська область, м. Татарбунари,
вулиця Степова, 4-в з цільовим призначенням: для розміщення комплексу автомобільної газозаправочної
станції, для подальшої передачі в оренду, відповідно до план – схеми М 1:2000.
2. Уповноважити Татарбунарського міського голову А.П.Глущенка укласти договора на розробку
проектів землеустрою з переможцем конкурсу щодо відбору виконавців робіт із землеустрою стосовно
розроблення проектів землеустрою на земельні ділянки комунальної власності.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питання регулювання
земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та охорони навколишнього середовища.

