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7.5.Отримати погодження відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 

господарства, будівництва та інфраструктури Татарбунарської райдержадміністрації.

8.Пункт 1 цього рішення набуває чинності за умови виконання вимог пунктів 1 та 3 цього 

рішення.

9. Поновити фізичній особі – підприємцю Чуприні Віктору Степановичу термін дії договору 

оренди землі від 16.05.2016 року №125 (державна реєстрація від 15.09.2016 року 

№16506728) терміном до 03.10.2054 року, за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, 

вул. 23 Серпня, 30-а, кадастровий номер 5125010100:02:004:0020, площею 0,0046 га.
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Поправка

 Назву доповнити словами: « поновлення, укладання договорів за заявами фізичних осіб – 

підприємців Дрангоя Августа Юрійовича, Чупринни Віктора Степановича та вилучення до 

земель запасу земельних ділянок за заявами громадян Заремби Володимира Адамовича, 

Шпаковської Ірини Василівни».

Преамбулу доповнити словами: «громадян Заремби Володимира Адамовича, 

Шпаковської Ірини Василівни, фізичних осіб – підприємців Дрангоя Августа Юрійовича, 

Чупринни Віктора Степановича».

Текст проекту рішення доповнити пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та підпунктами 7.1-7.5 та 

11.1-11.2 відповідно пункт 3 стає пунктом 12, а саме:

«3. Вилучити з користування до земель запасу земельні ділянки загальною площею 0,12 га 

, з них для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га та для ведення особистого підсобного 

господарства площею 0,02 га за адресою: м. Татарбунари, вул. М.Плотного, 4.

4. Вважати таким , що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 02.02.1994 року №12 «Про вилучення і відвід земельних ділянок під 

будівництво індивідуальних жилих будинків, дозакріплення земельних ділянок», у частині 

що стосується Заремби Володимира Адамовича.»

5. Надати згоду фізичній особі - підприємцю Дрангою Августу Юрійовичу на подовження 

дії паспорту прив’язки (від 11.07.2012 року) для розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності для об’єкта торгівлі (кафе), в м. Татарбунари, 

вул. Центральна, район Центру зайнятості.

6.  Укласти з фізичною особою - підприємцем Дрангоєм Августом Юрієвичем договір 

пайової участі на утримання об’єкту благоустрою, терміном з 11.07.2012 року до 10.07.2020 

року, з можливістю пролонгації на термін дії паспорту прив’язки, на загальну площу 50 кв. 

м.,  за адресою м. Татарбунари, вул. Центральна, район Центру зайнятості, з присвоєнням 

тимчасовій споруді порядкового номеру №84.

7. Зобов’язати заявника: 

7.1. Встановити урну та укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих 

7.2. Отримати дозвіл виконавчого комітету міської ради за встановленою формою на 

проведення благоустрою.

7.3. Надати у виконавчий комітет міської ради заяву за встановленою формою про 

дотримання вимог паспорту прив’язки. 

7.4. Сплатити за договором разовий пайовий внесок. 



За Глущенко Андрій Петрович За

За Борденюк Віталій Миколайович За

За Ватаманюк Євгеній Євгенійович Утримався

Відсутній Гажийський Євген Валентинович За

За Гусаренко Михайло Леонтійович За

Відсутній Жаран Оксана Вікторівна За

За Коровель Алла Вікторівна За

За Котович Галина Василівна За

За Молога Олег Петрович Відсутній

За Ніколаєнко Світлана Михайлівна За

УтримавсяПлита Валентин Васильович Відсутній

Відсутній Рацький Денис Геннадійович За

За Сосна Євген Володимирович За

За Христич Іван Іванович

________________________/______________

________________________/______________

Потапчук Сергій Леонідович

Соловйов Іван Юрійович

Султан Валерій Іванович

Кошельник Таміла Гнатівна

Кобушкіна Тамара Олександрівна

Лускало Юрій Іванович

Носаченко Владислав Павлович

Пушков Сергій Костянтинович

Василець Іван Йосипович

Гажийський Володимир Валентинович

Градинар Юлія Миколаївна

Добров Михайло Сильвестрович.

11.1.Здійснити відповідні заходи щодо державної реєстрації речового права іншого 

речового права.

11.2.Дотримуватись  положень статті 96  Земельного кодексу України.

11.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.

12. Вилучити з користування до земель запасу земельні ділянки загальною площею 0,12 га 

, з них для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га та для ведення особистого підсобного 

господарства площею 0,02 га за адресою: м. Татарбунари, вул. Батіщева, 4.

13. Вважати таким,  що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 03.06.1994 року №88 «Про надання земельних ділянок під будівництво 

індивідуальних жилих будинків», у частині що стосується Шпаковської (Корецької) Ірини 

Василівни.»

10. Укласти з фізичною особою – підприємцем Чуприною Віктором Степановичем договір 

оренди землі строком на 44 (сорок чотири) роки, для розміщення, експлуатації та 

обслуговування тимчасової споруди складу, для здіййснення підприємницької діяльності 

за адресою: Одеська область, м.Татарбунари, вул. 23 Серпня, 7-б, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0151, на земельну ділянку площею 0,0020 га та внести відповідні зміни 

в рішення Татарбунарської міської ради від 16.03.2006 року №362-IV.

11. Зобов’язати ФОП Чуприну Віктора Степановича:

За:20  Проти:0  Утрималися:2

Підтримано

Бондаренко Юлія Олександрівна



7. Зобов’язати заявника: 

7.1. Встановити урну та укласти з КП «Водопостачальник» договір на вивіз твердих відходів. 

7.4. Сплатити за договором разовий пайовий внесок. 

8.Пункт 1 цього рішення набуває чинності за умови виконання вимог пунктів 1 та 3 цього рішення.


