
 
У К Р А Ї Н А 

Виконком Татарбунарської міської ради 
Одеської області 

 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я      

 

21.08.2017          №  152-р  

 

Про скликання дев’ятнадцятої сесії сьомого  

скликання Татарбунарської міської ради 

 

 Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42, частини восьмої статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ: 

 1. Скликати дев’ятнадцяту  сесію  сьомого скликання Татарбунарської міської ради 
14 вересня  2017 року о 14.00 годині в залі засідань міської ради. 

 2. Рекомендувати на розгляд сесії порядок денний (додається). 

 

 

Міський голова        А.П. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

  



Порядок    дений  дев’ятнадцятої сесії сьомого скликання 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2017 року 
2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 20.12.2016 року № 252-VIІ 
«Про міський бюджет на 2017 рік» 
3. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 
громади  
м. Татарбунари 
4. Про відшкодування матеріальної шкоди Онофрей Ігорю Васильовичу, мешканцю м. 
Калуш Івано-Франківської області 
5. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 20.11.2016 року № 254-VII «Про 
затвердження міської програми культурно-масових та мистецьких заходів на 2017 рік» 
6.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 Руденко Ірини Дмитрівни. 
7. 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 Іванченко Світлани Володимирівни. 
8. 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 Бондарюка Володимира 
Володимировича. 
9. 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 Кожухарь Раїси Дем’янівни.  
10. 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 Руденка Миколи Васильовича. 
11. 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 заявами гр. Сімонова Ігоря Михайловича та Сімонової 
Олени Олександрівни.  
12. 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 Сивоконь Людмили Порфиріївни.  
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 громадянки Слайко Ольги  В’ячеславівни.  
14. 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 Варченко Тетяни Петрівни. 
15.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 Некраш Сергія Леонідовича. 



16. 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 Пишняк Світлани Степанівни. 
17. 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 Барбанягри Лідії Іванівни.  
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 Палійчук Валентини Дмитрівни. 
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 громадянки Марченко Віри Василівни.  
20. 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 Кіосака Сергія Павловича. 
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 громадянина Карамаврова Георгія Георгійовича 
22. 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 Гєрбєя Анатолія Івановича 
23. 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 Табачок Ганни Пилипівни 
24. Про припинення дії договору оренди землі в м. Татарбунари, за заявою громадянина 
Мукієнка Анатолія Семеновича. 
25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
передачі у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Гуцулюка Василя 
Олександровича. 
26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
передачі у власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Войцеховської Наталії 
Іванівни. 
27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
передачі у власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Бурлаки Валентини Петрівні. 
28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
передачі у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Ільченка Олександра 
Миколайовича. 
29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Нєстєрова Єгора 
Олександровича 
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Урсатій Вадима 
Миколайовича 
31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянки Піштой Світлани Валеріївни 



32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Лисого Михайла Сергійовича 
33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність в м. Татарбунари за заявою громадянина Стоянова Івана 
Миколайовича 
34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду в м. Татарбунари за клопотанням ПАТ «Енергопостачальна компанія 
Одесаобленерго». 
35. Про поновлення договорів оренди землі в м.Татарбунари на новий термін за заявами: 
СФГ «Агро-Синтез», ФОП Дімогло Руслана Ілліча, Златова Івана Петровича. 
36. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з 
кадастровим номером 5125010100:02:004:0082, за заявою товариства з обмеженою 
відповідальністю «Агроветсервіс».  
37. 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 Гуцулюка Павла Олександровича 
38. Різне. 
 

 

 


