
 
 
 

 
Татарбунарська міська рада 

виконавчий комітет 
РІШЕННЯ 

27.12.2017                                                                                                № 186
                                 
Про    присвоєння     адреси      приміщенням  
за заявами МЕП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», 
ТАТАРБУНАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
 
          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  розглянувши заяви МЕП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», ТАТАРБУНАРСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ, рішення Татарбунарської районної ради від 28 липня 2011 року № 
124-VI «Про затвердження Акта інвентаризації об’єктів майна спільної власності 
територіальних громад сіл і міст Татарбунарського району від 13.05.2011 року», технічний 
висновок про можливість відокремлення та використання нерухомого майна в якості 
самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням окремої поштової адреси 
складений ФОП «ТОПАЛОВА С.О.», технічний паспорт ФОП «ТОПАЛОВА С.О.» № 89 
Т-10.2017 від 15.10.2017 року, витяг з протоколу громадської комісії з житлових питань 
при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради 
 
 В И Р І Ш И В :  

 
1. Присвоїти майновому комплексу, що перебуває у спільній власності територіальних 

громад сіл і міст Татарбунарського районну, на підставі рішення Татарбунарської 
районної ради від 28 липня 2011 року № 124-VI «Про затвердження Акта інвентаризації 
об’єктів майна спільної власності територіальних громад сіл і міст Татарбунарського 
району від 13.05.2011 року», окрему поштову адресу, а саме; майновий комплекс по вул. 
Центральна, 80, згідно з переліком: 
 
- адмінбудівля, загальною площею 83,5 м. кв. (літера «А»),  
 
- будівля, загальною площею, 129.2 м. кв.(літера «Б»),  
 
- будівля, загальною площею, 129 м. кв.(літера «В»),  
 
- будівля, загальною площею, 13.1 м. кв.(літера «Г»),  
 
- будівля, загальною площею, 110.2 м. кв.(літера «Д»),  
 
- частина приміщення № 11 (архів) в будівлі.(літера «Е»), загальною площею, 146.8 м. кв. 
 

2. Присвоїти частині майнового комплексу, а саме, в будівлі (літера «Е»), згідно  
технічного паспорту ФОП «ТОПАЛОВА С.О.» № 89 Т-10.2017 від 15.10.2017 року, та 
технічного висновку про можливість відокремлення та використання нерухомого майна в  

 



2 
якості самостійного об’єкту нерухомого майна з присвоєнням окремої поштової адреси 
складений ФОП «ТОПАЛОВА С.О.» по плану нежитлової будівлі: 

 № 1 коридор, площею 12,3 м. кв.;  
 № 2 коридор, площею 21,9 м. кв.;  
 № 3 склад, площею 30,4 м. кв.;  
 № 4 склад, площею 5,0 м. кв.;  
 № 5 кабінет лабораторії, площею 17,2 м. кв.; 
 № 6 кабінет, площею 9,3 м. кв.;  
 № 7 кабінет , площею 11,5 м. кв.; № 8 кабінет, площею 10,9 м. кв.; 
 № 9 кабінет, площею 9,4 м. кв.; № 10 склад, площею 6,9 м. кв.;  
 № 12 склад, площею 45,3 м. кв.; загальною площею, 179,1 м. кв.,  
 що належить МЕП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО», на підставі рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради «О выдаче регистрационного удостоверения на 
домостроение по ул.К.Маркса, 80» від 29.12.1992 року № 159, та  рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради «Про внесення змін в рішення виконавчого 
комітету № 159 від 29.12.1992 року «Про видачу реєстраційного посвідчення на будівлю 
по вул. К.Маркса, 80 за заявою МП «РАЙСІЛЬГОСПЕНЕРГО»,  окрему поштову адресу 
нежитлове приміщення  по вул. Центральна, 80а. 
 

3. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на  заступника міського голови 
Лєсніченка О.В. 
 
 
 
Міський голова                                                   А.П.Глущенко 

 
 
 


