Татарбунарська міська рада

МАТЕРІАЛИ
22 сесії 7 скликання
(засідання сесії 16.02.2018 року о 14.00
спільне засідання постійних
депутатських комісії 13.02.2018 о 14.00)

Порядок дений двадцять другої сесії сьомого скликання
1. Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік.
2. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 08.12.2017 року №
504-VIІ «Про міський бюджет на 2018 рік»
3. Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 08.12.2017 р.
№ 505 обсяги фінансування заходів міської програми «Милосердя в дії» на 2018
рік.
4. Про програму соціально-економічного та культурного розвитку міста
Татарбунари на 2018 рік
5. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста квартири
№ 2 розташованої в м. Татарбунари по вул. Кожедуба Івана,16 за заявою
Дойчевої С.П.
6. Внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від 30.06.2017 року
№430-VII «Про встановлення ставок плати за землю, пільг по сплаті земельного
податку на території Татарбунарської міської ради з 2018 року»
7. Про Міську програму «Чисті джерела на 2018-2020 роки».
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 Фьодорова
Володимира Олександровича.
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 Костюк
Людмили Павлівни.
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 громадянки Маслієвої
Людмили Григорівни.
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 заявою громадянина Воронюка
Павла Івановича.
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 громадянина Скакуна
Віктора Михайловича.
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 Сєдого Дениса
Сергійовича.
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 Алєксєєнко
Миколи Григоровича
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 громадянки Скрипкар Клавдії
Іванівни.

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 громадян Черкеської Надії
Іванівни та Черкеського Валерія Мироновича.
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 громадянина Романюка
Олександра Валентиновича.
18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для надання в
короткострокову оренду в м. Татарбунари за заявою громадянина Діордієва
Дмитра Дмитровича.
19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для надання в
короткострокову оренду в м. Татарбунари за заявою громадянки Росії Сахарчук
Олени Степанівни.
20.Про передачу у власність земельної ділянки в м. Татарбунари за заявою
громадянина Палійчука Романа Дмитровича.
21.Про передачу у власність земельної ділянки в м. Татарбунари за заявою
громадянки Меленчук Наталі Валеріївни.
22.Про передачу у власність земельної ділянки в м. Татарбунари за заявою
громадянина Ткача Павла Ігоровича.
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 громадянина Богатирчука
Віталія Аксентійовича.
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 заявою громадянки Бугаєнко Любові
Василівни.
25.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 Коломіченко
Івана Андрійовича.
26.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 Рідника Василя
Семеновича.
27.Про надання в оренду та вилучення земельних ділянок в м. Татарбунари за
заявами громадян Котович Тетяни Миколаївни, Чмиги Станіслава Борисовича.
28.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 Ганського
Олександра Павловича.
29.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 громадян Майбороди Віктора
Федоровича та Майбороди Олександри Макарівни.
30.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 Райлян Раїси
Кузьмівни.
31.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 Коваленко Марії
Григорівни.
32.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 Вершигори
Марини Миколаївни.
33.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 Аргірової Олени
Миколаївни.
34.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 громадянів Кольцової
Катерини Федорівни та Градинар Лідії Архипівни.
35.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 Гуцулюк
Мотрони Федорівни.
36.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для надання в
короткострокову оренду в м. Татарбунари за заявою громадянки Петрової
Тетяни Іллівни.
37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для надання
безоплатно у власність в м. Татарбунари за заявою громадян Доніча Михайла
Степановича Доніч Римми Михайлівни.
38.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 Юлінецької
Любові Миколаївни.
39.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земель м. Татарбунари за заявою громадянина Мельника Олександра
Георгійовича.
40. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність в м. Татарбунари за заявами громадян:
Грабовенко Любові Іванівни, Райлян Олексія Анатолійовича, Орел Галини
Сергіївни, Пшененко Тетяни Михайлівни, Чиханцова Анатолія Миколайовича та
Чернишової Любов Вікторівни, Лютикової Любові Семенівни.
41. Про поновлення дії договорів оренди землі в м. Татарбунари, за заявами
фізичних осіб – підприємців: Бєлоконенка Сергія Валентиновича, Алєксєєнка
Юрія Володимировича та Чумаченко Марії Семенівни.
42. Про припинення дії договорів оренди землі в м. Татарбунари за заявою
фізичних осіб – підприємців: Кожухар Надії Олексіївни, Мирчевського
Олександра Миколайовича, Панасенка Вадима Олесандровича та громадянина

Ушакова Анатолія Анатолійовича.
43. 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 громадян Лисого Сергія
Григоровича та Лисої Людмили Вікторівни
44. 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 Твердохлєбенко
Любові Олександрівни
45. Про надання пільг по платі за харчування в дошкільних навчальних
закладах м. Татарбунари
46. Про встановлення граничних розмірів надання адресної матеріальної допомоги
мешканцям міста Татарбунари.
47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за заявою Вторенко Наталі Дмитрівни
48. Про поновлення дії договорів оренди землі та укладання договорів оренди землі в
м. Татарбунари, за заявами фізичних осіб – підприємців: Поліщук Марини Павлівни,
Доброва Михайла Сильвестровича, громадянки Добрової Тетяни Михайлівни
49. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2017 року
№482-VII, за клопотанням «Одеської гідрогеолого – меліоративної експедиції»
50. 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 Матюшенко Євгенії
Власівни
51. 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 Батезата Василя
Михайловича
52. 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 Прояєвої Світлани
Миколаївни
53. 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 Папушоя Галини
Павлівни
54. 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 Селівестру
Олександра Івановича
55. 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 Рубана Олександра
Федосійовича
56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду в м. Татарбунари за заявою фізичної особи – підприємця Григоренка Анатолія
Івановича
57. Про погодження розміщення Татарбунарської філії Одеського обласного
центру зайнятості

58. Про розгляд депутатських запитів.
59. Різне.

1 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік
Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за 2017 рік»,
відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та Бюджетного кодексу України, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку виконавчого
комітету (апарату) міської ради Лютикової Л.С. «Про підсумки виконання міського бюджету
за 2017 рік» взяти до відома.
2. Затвердити виконання міського бюджету за 2017 рік по доходах з урахуванням
трансфертів, в тому числі по доходам загального фонду та доходам спеціального фонду
(додаток 1).
3. Затвердити виконання міського бюджету за 2017 рік по видаткам, в тому числі по
видаткам загального фонду та по видаткам спеціального фонду (додаток 2).
4. Затвердити звіт про споживання електроенергії бюджетними установами міського
бюджету, звіт про споживання твердого палива бюджетними установами міського бюджету,
звіт про споживання води бюджетними установами міського бюджету, звіт про споживання
природного газу бюджетними установами (додаток 3).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету, фінансів та управління майном.

2 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про внесення змін і доповнень до рішення
міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ «Про
міський бюджет на 2018 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 до пункту 7 рішення міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ «Про
міський бюджет на 2018 рік»:
1.1. Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1 403 351 грн.,
джерелом покриття якого є вільний залишок коштів міського бюджету відповідально до
додатку 2 цього рішення (додається);
Установити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 413 679 грн.,
напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до додатку 3 цього рішення.
1.2. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міської ради в сумі 688 229 грн.,
покриттям якого визначити:
- 413 679,00 грн. як надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
спеціального фонду, відповідно до додатку 2 цього рішення;
- 274 550,00 грн. джерелом покриття якого є залишок спеціального фонду міського бюджету.
2. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ
«Про міський бюджет на 2018 рік»:
2.1. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік» відповідно до
додатку 1 до цього рішення (додається);
2.2. до додатку 3 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2018 рік»
відповідно додатку 2 до цього рішення (додається);
2.3. до додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за
рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно додатку 3 цього рішення (додається);
2.4. до додатку 6 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами міського
бюджету на 2018 рік» відповідно додатку 4 цього рішення (додається).
3. Встановити у 2018 році надбавки та доплати до посадових окладів:
- завідуючій КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Незабудка» Лавриненко Л.В. - за вислугу років у
розмірі 30 %, за престижність у розмірі 10%, за логопедичну групу у розмірі 20%, за
середньомісячну кількість дітей понад 60 дітей 3%;

- завідуючій КЗ «ДНЗ (ясла-садок) «Колосок» Сурду Ж.І. - за вислугу років у розмірі 30 %, за
престижність у розмірі 10%, за середньомісячну кількість дітей понад 60 дітей 6%.
4. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу мешканцям міста на вирішення
соціально-побутових питань:
- Гульченко Тетяні Володимирівні 2 000 грн.
- Ганчеву Петру Васильовичу – 7 000 грн.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань бюджету, фінансів та управління майном.

Додаток № 1
до рішення міської ради від __.02.2018 № ___-VІІ
РОЗПОДІЛ
видатків міського бюджету на 2018 рік
Загальний фонд
з них

Код
ТПКВКМБ/ТКВК
БМС

Код
КФ
К

1

2

0100

0150

011
1

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

3
Державне
управління
Організаційне,
інформаційноаналітичне та
матеріальнотехнічне
забезпечення
діяльності
обласної ради,
районної ради,
районної у місті
ради (у разі її
створення),
міської,
селищної,

Всього

4
39000,0
0

видатки
спожива
ння

5
39000,00

оплат
а
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергоно
сії

6

7
27000,00

видатк
и
розвит
ку

8

Всього

9
100000,
00

Спеціальний фонд
з них

видатки
спожива
ння

10

опла
та
праці

комунал
ьні
послуги
та
енергоно
сії

11

12

з них

видатк
и
розвит
ку

бюджет
розвитк
у

13
100000,
00

14
100000,
00

39000,0
0

з них
капітал
ьні
видатки
за
рахунок
кош-тів,
що передаютьс
я із
загально
го
фонду
до
бюдже
ту
розвитк
у
15

Разом

16
139000,0
0

139000,0
0

39000,00

27000,00

100000,
00

100000,
00

100000,
00

сільської рад
Освіта
Надання
дошкільної
освіти
в тому числі

1000

1010

Виконком
я/садок
"Незабудка"
я/садок
"Колосок"

4000

4081

082
9

5000

5062

081
0

6000

6013

062
0

Культура і
мистецтво
Забезпечення
діяльності інших
закладів в галузі
культури і
мистецтва
Фізична
культура і
спорт
Підтримка
спорту вищих
досягнень та
організацій, які
здійснюють
фізкультурноспортивну
діяльність в
регіоні
Житловокомунальне
господарство
Забезпечення
діяльності водопровідноканалізаційного
господарства

287000,
00

287000,00

287000,0
0

287000,
00

287000,00

287000,0
0

50000,0
0
30000,0
0
207000,
00
1109,00

50000,00

50000,00

30000,00

30000,00

207000,0
0

207000,00
-1109,00

1109,00
-1109,00

1109,
00

-1109,00

1109,
00

-1109,00

1109,00

1109,00

1109,00
572672,
00

572672,00

572672,00
572672,
00

1109,
00
582000,
00

582000,
00

582000,
00

413679,0
0

420000,
00

420000,
00

420000,
00

413679,0
0

1154672,
00

992672,0
0

6030

062
0

у тому числі
КП
"Водопостачальн
ик"
Організація
благоустрою
населених
пунктів
у тому числі

572672,
00

572672,00

Виконком
УМКВ
КП "Бесарабія"
7000

7461

8000

8340

9000

456

Економічна
діяльність
Утримання та
розвиток
автомобільних
доріг та
дорожньої
інфраструктури
за рахунок
коштів місцевого
бюджету
в тому числі
КП "Бесарабія"
Інша діяльність
Природоохоронн
і заходи за
рахунок цільових
фондів
в тому числі
КП
"Водопостачальн
ик"
Міжбюджетні
трансферти

100000,
00
100000,
00

70000,0
0

420000,
00

420000,
00

420000,
00

162000,
00

162000,
00

162000,
00

162000,0
0

250000,
00

250000,
00

250000,
00

412000,
00

412000,
00

412000,
00

250000,0
0
100000,0
0
512000,0
0

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,00

186,60

186,60

100000,00
100000,00

70000,00

413679,0
0

992672,0
0

186,60
6043,00

6043,00

186,60
6043,00

6043,00

6043,00

6043,00

6043,00

6043,00

6043,00

70000,00

9770

Виконавець

018
0

Інші субвенції
Субвенція
районному
бюджету для
Татарбунарської
районної дитячої
музичної школи
для поточного
ремонту
коридору в
приміщенні
районної дитячої
музичної школи
ВСЬОГО
ВИДАТКІВ
Міський голова
Лютикова
Л.С.

70000,0
0

70000,0
0
968672,
00

70000,00

70000,00

70000,00
968672,00

27000,00

688229,
00

6043,00

682186, 682186,
00
00
А.П.Глущенко

413679,0
0

70000,00
1656901,
00

Додаток № 2
до рішення міської ради від __.02.2018
№ ___-VІІ

Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 2018 рік

грн.

Спеціальний фонд
Назва

Код

Загальний фонд

Разом

в т.ч.
бюджет
розвитку

Разом
6
1236901,00
1236901,00
1656901,00

1
200000
208000
208100

2
Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету
На початок періоду

3
968672,00
968672,00
1382351,00

4
268229,00
268229,00
274550,00

5
682186,00
682186,00
268507,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку спеціального фонду

-413679,00

-6321,00

413679,00

На початок періоду
Всього за типом кредитора

968672,00

688229,00

682186,00

1656901,00

600000

Фінансування за активними операціями

968672,00

688229,00

682186,00

1656901,00

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

968672,00

688229,00

682186,00

1656901,00

602100

На початок періоду

1382351,00

274550,00

268507,00

1656901,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до
бюджету розвитку спеціального фонду

-413679,00

413679,00

413679,00

968672,00

688229,00

682186,00

205100

Всього за типом боргового забов'язання

Міський голова
Виконавець:

Вівіч Т.І.

1656901,00

А.П.Глущенко

Додаток № 3
до рішення міської ради від __.02.2018
№ ___-VІІ

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 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

Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації тощо

1

2

3

Державне управління

0150/3132

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

6000

Житлово-комунальне господарство

6013/3210

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства

6030/3132

Організація благоустрою населених
пунктів

Всього
Відсоток
Разом
видатків на
Загальний
завершеності
завершення видатків
обсяг
будівництва
на
будівництва
фінансування
об'єктів на
об’єктів на поточний
будівництва
майбутні
рік
майбутні
роки
роки

4

5

6

7
100000

Придбання сервера, принтера МФУ

100000
582000

Капітальний ремонт артезіанської
свердловини № 8 за адресою м.
Татарбунари Одеська обл.
Капітальний ремонт вуличного освітлення
(Виконком)

420000
-250000

6030/3210

6030/3210

6030/3210

6030/3210

6030/3210
7000
7461/3132

Організація благоустрою населених
пунктів

Організація благоустрою населених
пунктів

Організація благоустрою населених
пунктів

Організація благоустрою населених
пунктів

Організація благоустрою населених
пунктів
Економічна діяльність
Утримання та розвиток транспортної
інфраструктури
РАЗОМ ВИДАТКІВ

Міський голова
Виконавець: Лютикова Л.С.

Організація дорожнього руху з
будівництвом світлофорного об’єкту і
зовнішнім освітленням м. Татарбунари
Одеської області (КП "Бесарабія")

250000

Капітальний ремонт адмінбудівлі по
вул.Центральна 36 м.Татарбунари
Одеської області

-200000

Капітальний ремонт адмінбудівлі по
вул.Центральна 36 м.Татарбунари
Одеської області (КП Бесарабія)

200000

Виготовлення робочого проекту
«Організація дорожнього руху з
будівництвом світлофорного об’єкту і
зовнішнім освітленням м. Татарбунари
Одеської області» (КП "Бесарабія")
Капітальний ремонт пішохідної доріжки по
вулиці Колісніченко в місті Татарбунари
Одеської області (КП Бесарабія)
Капітальний ремонт частини дороги
(спуску) по вул. Київська,2 (КП
"Бесарабія")

62000

100000
186

186
682186

А.П. Глущенко

Додаток № 4
до рішення міської ради від __.02.2018 № ___-VІІ
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році

КФК

4080

5062

8340

Виконавець:

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної
програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Інші заклади та заходи в галузі культури і
мистецтва
Підтримка спорту вищих досягнень та
організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні
Інша діяльність у сфері охорони
навколишнього природного середовища
ВСЬОГО ВИДАТКІВ
Міський голова
Вівіч Т.І.

Найменування місцевої
(регіональної) програми

Міська програма
культурно-масових та
мистецьких заходів
Розвиток футболу в
м.Татарбунари
Програма охорони
навколишнього
середовища

Загальний фонд

Спеціальний фонд

грн.
Разом загальний та
спеціальний фонди

-1109

-1109

1109

1109

6043
6043

6043
6043
А.П.Глущенко

Додаток № 5
до рішення міської ради від __.02.2018 № ___-VІІ
Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами
міського бюджету на 2018 рік

№

Код
ТПКВК
МБ/ТКВ
КБМС

1

1

Електроенергія
Код КФК

Найменування бюджетних установ

2

3
Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної
ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад
Разом

0150
0111

Міський голова

Тверде паливо

Природній газ

кВт /год

грн.

тонн

грн.

4

5

6

7

3

3

27000

27000

м. куб

грн.

Водопостачання

Всього

м.куб

грн.

грн.

8

9

10

27000

27000
А.П.Глущенко

3 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про внесення змін до рішення Татарбунарської міської ради від
08.12.2017р. № 505 обсяги фінансування заходів міської програми
«Милосердя в дії» на 2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого
соціального захисту окремих категорій мало захищених верств населення
міста Татарбунари Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в рішення міської ради від 18.01.2016 року № 23-VII «Про
затвердження міської програми «Милосердя в дії» на 2016-2020 роки», а саме:
1.1 В додатку 1 розділ 6 «Основні заходи щодо реалізації Програми»
доповнити пунктом 6.9 такого змісту «Забезпечити часткову компенсацію витрат
на проїзд в міському пасажирському транспорті у вигляді надання адресної
матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані і проживають на території
міста та є інвалідами I, II, III груп»
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та
обліку.

4 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про програму соціально-економічного
та культурного розвитку міста Татарбунари на 2018 рік
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИВ:
1. Погодити проект Програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста Татарбунари на 2018 рік згідно з додатком.
2. Вважати основним завданням виконавчих органів міської ради,
керівників підприємств та установ комунальної власності міста забезпечення
безумовного виконання основних показників програми соціально-економічного
та культурного розвитку міста Татарбунари.
3. Контроль за виконанням цього рішення
міського голови Лєсніченка О.В.

покласти на

заступника

Додаток
до рішення
Татарбунарської міської ради
від _____________
№ ____
ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку міста Татарбунари
на 2018 рік
Паспорт
програми Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста
Татарбунари на 2018 рік
1. Ініціатор розроблення програми (замовник): виконавчий комітет Татарбунарської міської
ради
2. Розробник програми: виконавчий комітет (апарат) Татарбунарської міської ради
3. Термін реалізації програми: 2018 рік
4. Етапи фінансування програми: щомісячно.
5. Очікувані результати виконання програми:
- збереження трудового та економічного потенціалу м. Татарбунари;
- створення сприятливого середовища для залучення інвестицій;
- забезпечення надходження до бюджету;
- забезпечення фінансування комунальних установ міста;
- розвиток комунального господарства та покращення якості комунальних послуг;
- забезпечення добробуту територіальної громади, соціальних гарантій і соціального захисту
та збереження робочих місць.
6. Термін проведення звітності: по закінченню терміну дії.
Вступ
Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Татарбунари на
2018 рік (далі – Програма) розроблена на основі аналізу соціально-економічної ситуації міста
та поданих пропозицій у відповідності до Закону України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постанови Кабінету
Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»,
та інших нормативно – правових актів. Програма передбачає забезпечення узгоджених
спільних дій, запровадження чіткого механізму взаємодії між владою та усіма суб’єктами
господарювання, спрямованих на забезпечення необхідних умов для стабілізації економіки та
запобігання економічному спаду. Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних
показників передбачається здійснювати через економічні важелі державного регулювання та
шляхом виконання регіональних цільових програм. В основу Програми покладені ключові
показники розвитку міста та місцевих цільових програм з питань соціально-економічного
розвитку міста. Реалізація Програми дасть можливість підвищити конкурентоспроможність та
інвестиційну привабливість економіки міста, створити сприятливі умови для підвищення
ділової активності суб’єктів господарювання, збільшення бюджетних надходжень та доходів
населення, розвитку соціальної інфраструктури, вирішення екологічних проблем міста.
1. Мета
Програми соціально-економічного розвитку міста Татарбунари на 2018 рік є:
1. Збереження економічного потенціалу міської ради в умовах економічної кризи.
2. Соціальний захист населення, шляхом реалізації міських програм.
3. Запровадження політики виваженого діалогу між владою і бізнесом у питаннях ведення
підприємницької діяльності, зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку та
податкової політики.
4. Забезпечення додаткових надходжень до місцевого бюджету, збереження інвестиційної
привабливості та конкурентоспроможності завдяки ефективному використанню наявного
економічного потенціалу.

5. Для досягнення поставлених цілей і завдань регіональна політика буде формуватися і
реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для збереження економічного
потенціалу міста, підвищення її самодостатності.
2. Цілі
Комфорт - створення комфортних умов проживання в місті Татарбунари , розвиток
Татарбунар як гарного, чистого і безпечного міста для його громадян, гостей і наступних
поколінь.
Громадянин - всебічний розвиток громади міста через культурний розвиток, освіту,
фізкультуру і спорт, участь громадян в управлінні містом. Виховання місцевого патріотизму.
Робота - зростання добробуту громади через розвиток бізнесу, залучення інвестицій,
створення робочих місць.
Здоров’я - забезпечення збереження здоров’я громади міста та надання їй якісної медичної
допомоги.
Ресурси - ефективне використання ресурсів (власних та залучених) для диверсифікації,
збільшення доходної бази бюджету, оптимізація витрат.
3. Основні завдання
1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств;
2. Розроблення програми енергоефективності Татарбунарської міської ради на 2017-2020роки;
3. Залучення та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення
комунальних підприємств;
4. Належний облік та оптимізація витрат і втрат енергетичних ресурсів.
5. Поетапне переведення котелень комунальних установ на використання альтернативних
видів палива;
6. Утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів;
7. Заміна застарілого енергозатратного обладнання (котли, котельні установки тощо) з
використанням енергозберігаючих технологій;
8. Виконання заходів програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і
доріг комунальної власності м. Татарбунари на 2018 рік;
9. Залучення власників незавершеного будівництва до укладання договорів та сплати пайових
внесків у розвитку інженерно-траспортної та соціальної інфраструктури міста;
10. Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання в м.Татарбунари;
11. Реконструкція та капітальний ремонт каналізаційних мереж;
12. Покращення благоустрою територій міста;
13. Будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення;
14. Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
15. Залучення державних коштів до будівництва каналізаційних мереж;
16. Визначення альтернативних шляхів забезпечення водою міста;
17. Проведення робіт по встановлення меж населених пунктів;
18. Підготовка інвестиційних проектів та їх просування;
19. Розбудова та розширення об’єктів надання туристичних послуг;
20. Збільшення потужностей дошкільних навчальних закладів шляхом їх реконструкції;
21. Сприяння розвитку молодіжних громадських організацій та об’єднань.
4. Очікувальний результат
1. Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств.
2. Покращення якості надання послуг населенню.
3. Економія енергоресурсів та бюджетних коштів.
4. Збільшення обсягів будівельних робіт та введення в експлуатацію індивідуальних житлових
будинків.
5. Поліпшення послуг водопостачання населення та водовідведення в м. Татарбунари.
6. Розширення площ зелених насаджень.
7. Виконання показників дохідної частини місцевого бюджету на 2018 рік.
8. Залучення капітальних інвестицій.
9. Стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей.

5. Заходи, обсяги та джерела фінансування програми.
№
з/п

Код
ТПКВ
КМБ

0170
1.

6052
2.

Код
Найменування об’єкту, вид робіт
тимчасо (будівництво, капітальний ремонт,
вої
реконструкція, реставрація, тощо)
класифі
кації
видаткі
в та
кредиту
вання
місцеви
х
бюджеті
в
Державне управління
3132
Капітальний ремонт
адміністративної будівлі по вул. Л.
Українки, 18 м. Татарбунари,
Одеської області
Житлово - комунальне господарство
3210
Придбання бара для КП
"Водопостачальник"

Загальний
обсяг
фінансування
грн.

Наявність
проектнокошторисної
документації
, її
необхідність

Джерело фінансування
(обласний, районний,
міський, сільський бюджет
розвитку; спонсорські
кошти, тощо)

Міський бюджет

Виконавчий
комітет (апарат)
Татарбунарської
міської ради

60000,00

Міський бюджет
(фонд розвитку)

КП
«Водопостачаль
ник»
КП
«Водопостачаль
ник»
КП
«Водопостачаль
ник»
КП
«Водопостачаль
ник»

210000,00

3.

3210

Придбання трактора для КП
"Водопостачальник"

199000,00

Міський бюджет
(фонд розвитку)

4.

3210

Придбання насосів для КП
"Водопостачальник"

100 000,00

Міський бюджет
(фонд розвитку)

Субвенція КП «Водопостачальник » на
-електроенергію;
-матеріали, запчастини, оплата послуг,
тощо
- на підключення до електропостачання

1500000,00
1000000,00
500000,00

Міський, обласний та
державний бюджет

5.

Виконавец
ь

150000

6060
6.
7.

8.
9.
10.
11

12.

артсвердловин по вул.. Князева,
Суворова, біля ВНС та КНС-3
- на реалізацію проекту санітарної
240000
очистки міста та роздільного збирання
сміття
- відведення стічних вод по вул.. Садова, 250000
Київська, Лесі Українки
- будівництво,капітальний та поточний
ремонт водогонів по місту
- будівництво,капітальний та поточний
650000
ремонт артсвердлвин по вул.. Суворова,
на території лікарні, Князєва, біля ВНС
- придбання 2-х сміттєвозів
- реконструкція сміттєзвалища та
будівництво ями Беккера
Благоустрій
3210
Капітальний ремонт вуличного
250000,00
освітлення
3210
Капітальний ремонт адмінбудівлі по
200000,00
вул. Центральна, 36 м. Татарбунари
Одеської області
3210
Капітальний ремонт центральної
200000,00
площі та фонтану
3210
Капітальний ремонт тротуару по вул.. 100000
Колісніченка
3210
Будівництво ВНС в м. Татарбунари
6000000
Реконструкція комплексу стадіону
27000000
«Колос» за адресою: вул.. Князєва,
36б, м. Татарбунари Одеської області
Субвенція УМКВ на:
- поточний ремнт тротуарів та заміну
плитки
- поточний ремонт вуличного
освітлення

Міський бюджет

КП «Бесарабія»

Міський бюджет

КП «Бесарабія»

Міський бюджет

КП «Бесарабія»
КП «Бесарабія»

Державний бюджет
Державний бюджет

КП «Бесарабія»
КП «Бесарабія»

Міський бюджет

УМКВ

- матеріали та послуги
6600
13.

14.

15.

6650
16.

8800
17.

Утримання та розвиток інфраструктури доріг
3210
Капітальний ремонт вул. Центральної 930000,00
від перехрестя з вул. Горького до
будинку № 60
3210
Капітальний ремонт частини дороги
900000,00
(спуску) по вул. Київська, 2 м.
Татарбунари Одеської області
Капітальний та поточний ремонт доріг 2000000
по вул.. Горького, Пушкіна, Івана
Кожедуба, Центральна, Соборна, Лесі
Українки, Нагорна, Клюшнікова,
Князєва, Робоча, Джерельна, пер.
Ветеринарний, Садова, Кооперативна,
23 серпня, Первомайська, Суворова,
Кілійська, Тимошенко, Чорноморська,
Новоселів, Барінова, Миру, Леона
Попова, Романа Гульченка, Затишна,
Лугова, Г.Черненко,пров.Г.Черненко
та інші.
Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави
3110
Придбання 10 відеокамер
50000,00

Інші субвенції
2620
Субвенція районному бюджету для 260000.00
Татарбунарської НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів-гімназія» на харчування
пільгових категорій
дітей
1-4
класів: дітей з багатодітних сімей,
дітей напівсиріт, дітей-інвалідів,
дітей з родин учасників АТО, дітей з

Міський бюджет

КП «Бесарабія»

Міський бюджет

КП «Бесарабія»

Міський бюджет

Виконком,
КП «Бесарабія»

Міський бюджет

Виконавчий
комітет (апарат)
Татарбунарської
міської ради

Міський бюджет

Татарбунарська
районна рада

18.

19

2620

родин внутрішньо переміщених осіб
та дітей, які потерпіли від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Субвенція районному бюджету для 130000,00
Татарбунарської загальноосвітньої
школи № 1 ім. В.З. Тура
на
харчування
пільгових категорій
дітей
1-4 класів: дітей з
багатодітних сімей, дітей напівсиріт,
дітей-інвалідів,
дітей з родин
учасників АТО, дітей з родин
внутрішньо переміщених осіб та
дітей, які потерпіли від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Капітальний ремонт Татарбунарської 70000
районної музичної школи

Міський бюджет

Татарбунарська
районна рада

Міський бюджет

Татарбунарська
районна рада

Пріоритети
структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради
на 2018 рік
 Інтегрувати осіб з особливими потребами у суспільне життя
Виконком
Татарбунарськ
ої міської ради

Виконком
Татарбунарськ
ої міської ради,
КП
«Водопостачал
ьник»
Виконком
Татарбунарськ
ої міської ради

 Надавати соціальну підтримку учасникам антитерористичної
операції та членам їх сімей, сім’ям загиблих під час проведення
антитерористичної операції
 Організувати обслуговування отримувачів соціальних послуг за
принципом роботи Центру надання адміністративних послуг
 Залучення ресурсів та впровадження фінансових механізмів для
реалізації міських проектів
 Забезпечення сталої діяльності комунальних підприємств для
громади міста
 Розробка стратегії розвитку міста
 Безпека дітей у повсякденному житті та надзвичайних ситуаціях
 Організація допрофесійної підготовки учнівської молоді
 Розробка та затвердження Генерального плану міста

Виконком
Татарбунарськ
ої міської ради,
УМКВ, КП
«Водопостачал
ьник»

 Проектування та будівництво об’єктів відповідно до розроблених
правил забудови
 Впровадження ефективного та повноцінного використання
земельного фонду міста
 Контроль за утриманням території міста Татарбунари, демонтаж
незаконно розміщених тимчасових споруд та рекламних
конструкцій. Ліквідація стихійної торгівлі та стихійних
сміттєзвалищ
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ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про прийняття у комунальну власність
Територіальної громади міста квартири
№ 2 розташованої в м. Татарбунари по
вул. Кожедуба Івана, 16 за заявою
Дойчевої С.П.
Відповідно ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», враховуючи протокол № 11 громадської комісії з житлових питань
при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 20 грудня 2017 року,
розглянувши та обговоривши заяву Дойчевої Світлани Павлівни, згоду
співвласників Дойчева Павла Петровича, Давидової Валентини Петрівни,
Татарбунарська міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Заяву власників Дойчевої Світлани Павлівни, Дойчева Павла Петровича та
Давидової (Шушпанової) Валентини Петрівни, щодо прийняття у комунальну
власність територіальної громади міста квартири № 2, яка їм належить на
підставі свідоцтва про право власності від 16.12.1993 року, на підставі рішення
виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 01.12.1993 р № 10-Р, що
знаходиться за адресою м. Татарбунари вул. Кожедуба Івана (Дімітрова), 16
задовольнити.
2. Прийняття у комунальну власність територіальної громади міста квартиру №
2, що знаходиться за адресою м. Татарбунари вул. Кожедуба Івана (Дімітрова),
16 загальною площею 27,4 кв. м., житловою площею 15,8 кв. м.
3. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради після прийняття цього
рішення:
3.1. Оформити акт приймання-передачі квартири (п.2 цього рішення) у
комунальну власність територіальної громади міста та передати її на баланс
управління майном та комунальної власності та забезпечення благоустрою в
місті.
3.2. Підготувати документи для оформлення та реєстрації в установленому
порядку права комунальної власності територіальної громади міста, в особі
Татарбунарської міської ради, на квартиру (п.2 цього рішення).

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.
Головний спеціаліст-юрист виконавчого комітету (апарату)
Татарбунарської міської ради
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УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Татарбунарського району Одеської області
Двадцята сесія VIІ скликання
Код згідно з КОАТУУ 5125010100

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін у рішення Татарбунарської міської ради від
30.06.2017 року №430-VII «Про встановлення ставок плати за
землю, пільг по сплаті земельного податку на території
Татарбунарської міської ради з 2018 року»
Керуючись пунктами 282, 283, абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284
Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017
року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,
рішенням Татарбунарської міської ради від 30.06.2017 року №430-VII «Про встановлення
ставок плати за землю, пільг по сплаті земельного податку на території Татарбунарської
міської ради з 2018 року» зі змінами, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни у підпункт 1.2.3. пункту 1.2. Додатку 2 рішення Татарбунарської
міської ради від 30.06.2017 року №430-VII «Про встановлення ставок плати за землю, пільг по
сплаті земельного податку на території Татарбунарської міської ради з 2018 року» у редакції
згідно рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2017 року №470-VII, у частині
надаваємих пільг, а саме: після слів: «утримуються за рахунок коштів державного та місцевих
бюджетів», зазначити слова: «і фондів».
2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.
3. Направити копію цього рішення Арцизькій об’єднаній державній податковій
інспекції Головного Управління ДФС в Одеській області протягом 5 днів з дня його
оприлюднення.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет (апарат)
Татарбунарської міської ради.
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету (апарату)
міської ради

7 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
22 сесія VII скликання

Про Міську програму «Чисті джерела на 2018-2020 роки»
З метою ефективного вирішення комплексу питань з реалізації
державної політики щодо забезпечення кожної людини питною водою у
відповідності
до
науково
обґрунтованих
нормативів
питного
водопостачання, якість якої повинна відповідати вимогам санітарних норм і
державного стандарту, державної підтримки регулювання та нагляду у сфері
питного водопостачання і водовідведення, раціонального використання
питної води, здійснення заходів організаційного, науково-технічного,
санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового
характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного
водопостачання, охорони джерел і систем питного водопостачання, відновлення
запасів питної води, а також дотримання оптимального балансу
використання поверхневих і підземних вод для питного водопостачання,
відповідно до законів України «Про питну воду та питне водопостачання»,
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26, частиною першою статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Міську програму «Чисті джерела на 2018-2020 роки»
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питання водопостачання, водовідведення, та інших питань ЖКГ.

Проект рішення підготовлено
депутатом
Татарбунарської
міської ради Мологою О.П. та
виконавчим
комітетом
(апаратом) міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 16.02.2018
№____ VII
Міська програма «Чисті джерела на 2018-2020 роки»
ЗМІСТ

Паспорт
Характеристика Програми
Проблеми на розв’язання яких спрямована Програма
Завдання Програми та результативні показники
Фінансове забезпечення виконання Програми
Очікувані результати
Додатки до Програми

Паспорт

1.

Ініціатор та розробник Програми

2.

Дата, номер і назва документа про
розроблення Програми

5.
6.

Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

Виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
1. Виконавчий
комітетТатарбунарської
міської ради,
2. Комунальні підприємства
«Водопостачальник»,
«Бесарабія»
3. Підрядні організації з
надання послуг

7.

Термін реалізації Програми

2018 - 2020 роки

9.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми всього
Напрям використання бюджетних
коштів

139 тис. грн

10.

11.

Мета програми

11.

Основні джерела фінансування
Програми

Виконавчий комітет
Татарбунарської міської ради
Закон України «Про питну воду та
питне водопостачання»

Чищення водних джерел, їх
благоустрій, створення нових
джерел
Забезпечення мешканців міста
якісною питною водою
Міський бюджет,
кошти споживачів води

Міська Програма «Чисті джерела» на 2018-2020 роки
Загальна характеристика Програми
Міська програма «Чисті джерела» на 2018-2020 роки (далі Програма)
спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення
якісною питною водою відповідно до Законів України «Про питну воду та питне
водопостачання» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення».
Розроблення Програми обумовлено:
незадовільним екологічним станом підземних вод місцевого значення;
-

незадовільним технічним станом шахтних колодязів громадського
користування;

необхідністю вирішення проблеми забезпечення населення міста
питною водою у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог;
Нормативно-правовою базою розроблення Програми щодо забезпечення
населення
якісною питною водою є Закони України: «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Водний
кодекс України, Бюджетний кодекс України.
Програма базується на основних положеннях державних санітарних правил
і норм "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом
Міністерства охорони здоров»я України від 12.05.2010р. № 400.
-

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
В місті Татарбунари, як і в цілому в Україні, проблема забезпечення
населення питною водою гарантованої якості досягла критичної межі.
Система централізованого водопостачання через недосконалу експлуатацію і
тривалий термін служби працює із перебоями. Сьогодні потребують ремонту
існуючі водопроводи, резервуар чистої води та водопровідний колектор, тому
багато жителів міста користуються водою з таких водних джерел, як шахтні
колодязі та каптажі.
Питна вода не є високої якості. Така ситуація є наслідком нераціонального
природокористування. Відмічається посилення нітратного забруднення
грунтових вод через ненормоване використання в сільськогосподарських
підприємствах, а також у приватному секторі мінеральних добрив та засобів
захисту рослин.
Всі забруднення збираються в мулі, зберігаються там постійно і попадають
у воду.
Це нітрати, нітрити, радіонукліди, збудники бактеріологічних
захворювань, гепатитів та інших. Тому, єдине , що може зарадити у вирішенні
проблеми якості води, це видалення мул, дезінфекція стінок колодязя і води, і
таким чином доведення її до санітарно-гігієничних норм.
Не відповідність якості води санітарному законодавству є однією з причин
виникнення інфекційних (вірусного гепатиту, черевного тифу, ротовірусної
інфекції, туберкульозу тощо) та неінфекційних (патології травної, серцевосудинної, ендокринної систем тощо) хвороб.
Вживання води такої якості небезпечне для здоров’я. З цим безпосередньо
пов’язане захворювання водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, летальні
випадки від якої реєструються все частіше.
Викликає занепокоєння і технічний стан колодязів та природніх джерел. У
багатьох випадках відсутні огорожа, лавки для відер, кришки, дашки тощо.
Потребують ремонту, або взагалі відсутні, бетоновані майданчики, глиняні
замки, що призводить до попадання в водні джерела різних забруднень з талими
та дощовими водами.
Лише системна, кропітка робота об’єднаними зусиллями влади, населення,
обслуговуючих спеціалізованих підприємств може дати позитивні наслідки.
Така програма вже була започаткована в нашому місті
Все вищезазначене і стало поштовхом до підготовки міської програми
«Чисті джерела».

Мета Програми – забезпечення населення міста чистою питною водою
шляхом:
збереження без господарських водоресурсних систем – шахтних
колодязів та каптажів, як унікальних складових природного
середовища;
належного технічного обслуговування безгосподарських шахтних
колодязів та каптажів (очищення, дезінфекція, благоустрій)
здійснення достовірного їх обліку та стану в них води;
проведення контролю якості питної води почищених криниць та
каптажів (лабораторний контроль та припинення експлуатації
шахтних колодязів, вода яких за результатами лабораторних
досліджень не відповідає санітарним вимогам) і не піддається
доведенню до цих вимог;
уникнення розвитку кризових ситуацій з питною водою в місті
Татарбунари шляхом виявлення найбільш забруднених та
небезпечних для життя підземних вод місцевого значення з
першочерговим будівництвом на цих територіях систем
централізованого водопостачання;
створення естетичного вигляду криниці та каптажу, як обличчя
території громади.
виявлення на території міста артсвердловин, які перебувають на
балансі підприємств але не використовуються, з метою їх викупу та
використання для централізованого водопостачання населенню.
створення нових водних джерел.
Завдання Програми та результативні показники
Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:
- перевірка і уточнення обліку безгосподарських шахтних колодязів;
- перевірка і уточнення обліку артсвердловин, які не використовуються та
знаходяться в занедбаному стані,
- перевірка відповідності шахтних колодязів та каптажів санітарногігієнічним вимогам щодо їх облаштування;
- ремонт, відновлення або повна заміна надбудов;
- благоустрій прилеглих територій;
- тампонаж колодязів при виведенні їх з експлуатації.
Оцінка результативності реалізації Програми – це визначення міри
досягнення очікуваних результатів, а саме споживання населенням міста
доброякісної питної води.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування даної програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету, передбачених на виконання Програми на відповідний рік, а також
може здійснюватись за рахунок спів фінансування мешканців міста, які
користуються або мають бажання користуватись водними джерелами
(криницями, каптажами).
Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:
• забезпечити населення міста чистою питною водою;
• покращити естетичний вигляд громадських криниць та каптажів;
• уникнути кризових ситуацій з питною водою;
• припинити експлуатацію громадських колодязів, вода у яких не
відповідає санітарним вимогам і не піддається доведенню до цих
вимог.

Додаток 1
до Програми «Чисті
джерела
на 2018 -2020 роки»

Перелік видатків з реалізації Програми на 2017-2020 роки
Назва заходу
Проведення
лабораторних
аналізів
Чищення
криниць,
каптажів і т.д.
Благоустрій
територій біля
водних джерел
Разом

Загальна
вартість,
тис. грн.

В тому числі за роками реалізації, тис. грн.*
2018

2019

2020

9,0

3,0

3,0

3,0

45,0

15,0

15,0

15,0

85,0

35,0

25,0

25,0

139,0

53,0

43,0

43,0

* без урахування залучення коштів співвласників та інших джерел

8 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Фьодорова Володимира
Олександровича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Фьодорова Володимира Олександровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянину Фьодорову Володимиру
Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Армійська, будинок 3. Площа земельної ділянки 0,0427 га, кадастровий
номер 5125010100:02:002:1196.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність громадянину Фьодорову
Володимиру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Армійська, будинок 3, з площею земельної
ділянки 0,0427 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1196.
3.Зобов`язати Фьодорова Володимира Олександровича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Костюк Людмили
Павлівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки Костюк
Людмили Павлівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Костюк Людмилі Павлівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська,
будинок 2. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0222.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Костюк Людмилі
Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 2, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0222.
3.Зобов`язати Костюк Людмилу Павлівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Маслієвої
Людмили Григорівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Маслієвої Людмили Григорівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Маслієвій Людмилі Григорівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Ізмаїльська, будинок 2. Площа земельної ділянки 0,0428 га, кадастровий номер
5125010100:02:003:0292.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Маслієвій Людмилі
Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Ізмаїльська, будинок 2, з площею земельної ділянки 0,0428 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:003:0292.
3.Зобов`язати Маслієву Людмилу Григорівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Воронюка Павла
Івановича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Воронюка Павла Івановича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Воронюку Павлу Івановичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Князева, будинок 14. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1202.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Воронюку Павлу
Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Князева, будинок 14, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:002:1202.
3.Зобов`язати Воронюка Павла Івановича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

12 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Скакуна Віктора
Михайловича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Скакуна Віктора Михайловича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Скакуну Віктору Михайловичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Чкалова, будинок 7. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1201.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Скакуну Віктору
Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 7, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:002:1201.
3.Зобов`язати Скакуна Віктора Михайловича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

13 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Сєдого Дениса
Сергійовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію Сєдого Дениса
Сергійовича, подані документи, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сєдому Денису Сергійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Тіниста, будинок 17. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0219.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Сєдому Денису
Сергійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 17, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:001:0219.
3.Зобов`язати Сєдого Дениса Сергійовича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

14 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для надання в короткострокову
оренду в м. Татарбунари за заявою громадянина
Алєксєєнко Миколи Григоровича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Алєксєєнко Миколи Григоровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянину Алєксєєнку Миколі Григоровичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Кооперативна, будинок 6. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1198.
2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік громадянину Алєксєєнку
Миколі Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 6, площею земельної ділянки 0,1000 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:002:1198.
3.Зобов`язати Алєксєєнка Миколу Григоровича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

15 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Скрипкар Клавдії
Іванівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Скрипкар Клавдії Іванівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Скрипкар Клавдії Іванівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок
45. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1212.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Скрипкар Клавдії
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Київська, будинок 45, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:003:1212.
3.Зобов`язати Скрипкар Клавдію Іванівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

16 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 громадян Черкеської Надії
Іванівни та Черкеського Валерія Мироновича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадян
Черкеської Надії Іванівни та Черкеського Валерія Мироновича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Черкеській Надії Іванівні та Черкеському
Валерію Мироновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 11. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий
номер 5125010100:02:001:0221.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у спільну часткову приватну власність гр.
Черкеській Надії Іванівні та Черкеському Валерію Мироновичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Зоряна, будинок 11,
з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0221.
3.Зобов`язати Черкеську Надію Іванівну та Черкеського Валерія Мироновича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

17 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Романюка
Олександра Валентиновича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Романюка Олександра Валентиновича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Романюку Олександру Валентиновичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Київська, будинок 78. Площа земельної ділянки 0,0883 га, кадастровий номер
5125010100:02:003:1213.
2.
Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Романюку
Олександру Валентиновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 78, з площею земельної
ділянки 0,0883 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1213.
3.Зобов`язати Романюка Олександра Валентиновича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

18 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для надання в короткострокову
оренду в м. Татарбунари за заявою громадянина Діордієва
Дмитра Дмитровича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Діордієва Дмитра Дмитровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянину Діордієву Дмитру Дмитровичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Армійська, будинок 13. Площа земельної ділянки 0,0402 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1205.
2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік громадянину Діордієву
Дмитру Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул.
Армійська, будинок 13, площею земельної ділянки 0,0402га, з кадастровим номером
5125010100:02:002:1205.
3.Зобов`язати Діордієва Дмитра Дмитровича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

19 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для надання в короткострокову
оренду в м. Татарбунари за заявою громадянки Росії
Сахарчук Олени Степанівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву та
технічну документацію громадянки Росії Сахарчук Олени Степанівни, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянці Росії Сахарчук Олені Степанівні
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Суворова, будинок 37. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:005:1222.
2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) роки громадянці Росії
Сахарчук Олені Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 37, площею земельної
ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1222.
3.Зобов`язати Сахарчук Олену Степанівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

20 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про передачу у власність земельної ділянки в м.
Татарбунари за заявою громадянина Палійчука Романа
Дмитровича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», розглянувши
заяву та додані документи громадянина Палійчука Романа Дмитровича, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Палійчуку Роману
Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Каштанова, будинок 7, з площею земельної ділянки 0,0894 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:004:0213.
2. Зобов`язати Палійчука Романа Дмитровича:
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
3. 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.
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

21 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про передачу у власність земельної ділянки в м.
Татарбунари за заявою громадянки Меленчук Наталі
Валеріївни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», розглянувши
заяву та додані документи громадянки Меленчук Наталі Валеріївни, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Меленчук Наталі
Валеріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Князева, будинок 23, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:004:0280.
2. Зобов`язати Меленчук Наталю Валеріївну:
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
3. 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.
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

22 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про передачу у власність земельної ділянки в м.
Татарбунари за заявою громадянина Ткача Павла
Ігоровича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та додані документи громадянина Ткача
Павла Ігоровича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Ткачу Павлу
Ігоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул.Слов’янська, будинок 13, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0207.
2. Зобов`язати Ткача Павла Ігоровича:
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
2.3.Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
3. 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.
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

23 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Богатирчука
Віталія Аксентійовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Богатирчука Віталія Аксентійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Богатирчуку Віталію Аксентійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Лесі Українки, будинок 88. Площа земельної ділянки 0,0701 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0223.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Богатирчуку Віталію
Аксентійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 88, з площею земельної ділянки 0,0701 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0223.
3.Зобов`язати Богатирчука Віталія Аксентійовича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Бугаєнко Любові
Василівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Бугаєнко Любові Василівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бугаєнко Любові Василівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Нагорна, будинок 29. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0224.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Бугаєнко Любові
Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 29, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:001:0224.
3.Зобов`язати Бугаєнко Любов Василівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

25 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Коломіченко
Івана Андрійовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Коломіченко Івана Андрійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Коломіченку Івану Андрійовичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Польова, будинок 24. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0226.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Коломіченку Івану
Андрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Польова, будинок 24, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:001:0226.
3.Зобов`язати Коломіченко Івана Андрійовича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

26 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Рідника Василя
Семеновича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Рідника Василя Семеновича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ріднику Василю Семеновичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Затишна, будинок 42. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:005:1224.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Ріднику Василю
Семеновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Затишна, будинок 42, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:005:1224.
3.Зобов`язати Рідника Василя Семеновича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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

27 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про надання в оренду та вилучення земельних ділянок в
м. Татарбунари за заявами громадян Котович Тетяни
Миколаївни, Чмиги Станіслава Борисовича
Керуючись статями 12, 116-118, 120-126, 141,142, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяви
громадян: Котович Тетяни Миколаївни, Чмиги Станіслава Борисовича, Татарбунарська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати земельну ділянку в оренду строком на 5 (п’ять) років громадянці Котович
Тетяні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вулиця Василя Тура, 39, з площею земельної ділянки 0,0917 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:002:0165.
2. Зобов`язати Котович Тетяну Миколаївну:
2.1.Здійснити державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку.
2.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3. Вилучити з постійного користування гр. Чмиги Любов Кирилівни (померлої
04.05.1999 року) до земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Затишна, 4, загальною площею 0,12 га (з них,
0,10 - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та 0,02 га - для ведення особистого підсобного господарства) та вважати
таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради
щодо надання у користування зазначеної земельної ділянки, у частині, що стосується гр.
Чмиги Любов Кирилівни, у зв’язку з відсутністю державної реєстрації права користування та
смертю користувача.
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

28 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Ганського
Олександра Павловича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Ганського Олександра Павловича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ганському Олександру Павловичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Клюшнікова, будинок 86. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1207.
2.
Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Ганському
Олександру Павловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 86, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:002:1207.
3.Зобов`язати Ганського Олександра Павловича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

29 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 громадян Майбороди Віктора
Федоровича та Майбороди Олександри Макарівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянів
Майбороди Віктора Федоровича та Майбороди Олександри Макарівни, Татарбунарська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Майбороді Віктору Федоровичу та
Майбороді Олександрі Макарівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 125. Площа земельної
ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1214.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність гр.
Майбороді Віктору Федоровичу та Майбороді Олександрі Макарівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,
будинок 125, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером
5125010100:02:003:1214.
3.Зобов`язати Майбороду Віктора Федоровича та Майбороду Олександру Макарівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

30 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Райлян Раїси
Кузьмівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки Райлян
Раїси Кузьмівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Райлян Раїсі Кузьмівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок
83. Площа земельної ділянки 0,0884 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1215.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Райлян Раїсі
Кузьмівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 83, з площею земельної ділянки 0,0884 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:003:1215.
3.Зобов`язати Райлян Раїсу Кузьмівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

31 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Коваленко Марії
Григорівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Коваленко Марії Григорівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Коваленко Марії Григорівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Барінова, будинок 35-а. Площа земельної ділянки 0,0721 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0225.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Коваленко Марії
Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Барінова, будинок 35-а, з площею земельної ділянки 0,0721 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0225.
3.Зобов`язати Коваленко Марію Григорівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

32 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Вершигори
Марини Миколаївни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Вершигори Марини Миколаївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Вершигорі Марині Миколаївні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Трудова, будинок 1. Площа земельної ділянки 0,0567 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1199.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Вершигорі Марині
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Трудова, будинок 1, з площею земельної ділянки 0,0567 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:002:1199.
3.Зобов`язати Вершигору Марину Миколаївну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

33 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Аргірової Олени
Миколаївни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Аргірової Олени Миколаївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Аргіровій Олені Миколаївні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Миру, будинок 35. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0227.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Аргіровій Олені
Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Миру, будинок 35, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:001:0227.
3.Зобов`язати Аргірову Олену Миколаївну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

34 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 громадянів Кольцової
Катерини Федорівни та Градинар Лідії Архипівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянів
Кольцової Катерини Федорівни та Градинар Лідії Архипівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кольцовій Катерині Федорівні та Градинар
Лідії Архипівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 41. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий
номер 5125010100:02:001:0220.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову власність гр.
Кольцовій Катерині Федорівні та Градинар Лідії Архипівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 41, з
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0220.
3.Зобов`язати Кольцову Катерину Федорівну та Градинар Лідію Архипівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

35 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Гуцулюк Мотрони
Федорівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Гуцулюк Мотрони Федорівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гуцулюк Мотроні Федорівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Папаніна, будинок 6. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0228.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Гуцулюк Мотроні
Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:001:0228.
3.Зобов`язати Гуцулюк Мотрону Федорівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

36 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для надання в короткострокову
оренду в м. Татарбунари за заявою громадянки Петрової
Тетяни Іллівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву та
технічну документацію громадянки Петрової Тетяни Іллівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Петровій Тетяни Іллівні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шкільна, будинок
34. Площа земельної ділянки 0,0999 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1225.
2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Петровій Тетяні
Іллівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Шкільна, будинок 34, площею земельної ділянки 0,0999 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:005:1225.
3.Зобов`язати Петрову Тетяну Іллівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

37 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для надання безоплатно у власність
в м. Татарбунари за заявою громадян Доніча Михайла
Степановича Доніч Римми Михайлівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву та
технічну документацію громадян Доніча Михайла Степановича та Доніч Римми Михайлівни,
Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Донічу Михайлу Степановичу та Доніч
Риммі Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Садова, будинок 2-б. Площа земельної ділянки 0,0940 га, кадастровий
номер 5125010100:02:002:1203.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну власність гр.
Донічу Михайлу Степановичу та Доніч Риммі Михайлівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Садова, будинок 2-б, площею
земельної ділянки 0,0940 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1203.
3.Зобов`язати гр. Доніч Михайла Степановича та Доніч Римму Михайлівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

38 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Юлінецької Любові
Миколаївни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Юлінецької Любові Миколаївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянці Юлінецькій Любові Миколаївні
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Клюшнікова, будинок 30. Площа земельної ділянки 0,0843 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1209.
2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік громадянці Юлінецькій
Любові Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 30, з площею земельної ділянки 0,0843 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:002:1209.
3.Зобов`язати Юлінецьку Любов Миколаївну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

39 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель м. Татарбунари за заявою громадянина
Мельника Олександра Георгійовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Мельника Олександра Георгійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель
гр..Мельника Олександра Георгійовича для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі,
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна,
будинок 39. Площа земельної ділянки 0,1062 га, кадастровий номер 5125010100:02:004:0299.
2. Передати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік громадянину Мельнику
Олександру Георгійовичу для будівництва і обслуговування нежитлової будівлі, за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 39, з
площею земельної ділянки 0,1062 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0299.
3.Зобов`язати Мельника Олександра Георгійовича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на земельну ділянку.
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
3.4. Надати виконавчому комітету Татарбунарської міської ради довідку щодо оцінки
загальної кошторисної вартості будівництва об’єкту зазначеного у пункті 1.
3.5. Укласти з виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради договір пайової
участі в розвитку соціальної та інженерно транспортної інфраструктури м.Татарбунари.
4. 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.
5. 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

40 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність в м.
Татарбунари за заявами громадян: Грабовенко Любові
Іванівни, Райлян Олексія Анатолійовича, Орел Галини
Сергіївни, Пшененко Тетяни Михайлівни, Чиханцова
Анатолія
Миколайовича
та
Чернишової
Любов
Вікторівни, Лютикової Любові Семенівни
Керуючись статями 12, 34, 116, 118, 120-126, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, статтями 407-412 Цивільного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», розглянувши заяви та графічні матеріали громадян:
Грабовенко Любові Іванівни, Райлян Олексія Анатолійовича, Орел Галини Сергіївни,
Пшененко Тетяни Миколаївни, Чиханцова Анатолія Миколайовича та Чернишової Любов
Вікторівни, Лютикової Любов Семенівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл громадянці Грабовенко Любові Іванівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га, за адресою: Одеська область, м.
Татарбунари, вул. Тіниста, 19.
2. Надати дозвіл громадянину Райлян Олексію Анатолійовичу
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га, за адресою:
Татарбунари, провулок Проектний, 9.

на розробку проекту
для будівництва і
(присадибна ділянка),
Одеська область, м.

3. Надати дозвіл громадянці Орел Галині Сергіївні на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею
земельної ділянки 0,1000 га, за адресою: Одеська область, м. Татарбунари, вул. Затишна, 56.
4. Надати дозвіл громадянці Пшененко Тетяні Михайлівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га, за адресою: Одеська область, м.
Татарбунари, вул. Колісніченка, 12.
5. Надати дозвіл громадянам Чиханцову Анатолію Миколайовичу та Чернишовій Любові
Вікторівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
довгострокову оренду строком на 49 (сорок девять) років із земель запасу комунальної

власності, з цільовим призначенням: для будівництва, експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі, орієнтовною площею земельної ділянки 0,0832 га, за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Робоча, 11-а.
6. Надати дозвіл громадянці Лютиковій Любов Семенівні на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
орієнтовною площею земельної ділянки 0,1000 га, за адресою: Одеська область,
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Затишна, 4.
7. Зобов`язати заявників надати розроблені проекти землеустрою на затвердження сесії
міської ради.
8. Термін дії дозволів 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.
9. 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

41 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про поновлення дії договорів оренди землі в м.
Татарбунари, за заявами фізичних осіб – підприємців:
Бєлоконенка Сергія Валентиновича, Алєксєєнка Юрія
Володимировича та Чумаченко Марії Семенівни
Керуючись статтями 12, 93, 118 – 124, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяви фізичних осіб –
підприємців: Бєлоконенка Сергія Валентиновича, Алєксєєнка Юрія Володимировича та
Чумаченко Марії Семенівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити фізичній особі – підприємцю Бєлоконенку Сергію Валентиновичу дію
договору оренди землі від 28.04.2013 р., який зареєстрований у Татарбунарській міській раді,
про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за № 183 від 28
квітня 2013 року, на земельну ділянку загальною площею 0,0024 га, розташовану за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 15, приміщення
8, для експлуатації та обслуговування будівлі торгівлі терміном до 01.01.2019 року.
2. Поновити фізичній особі – підприємцю Алєксєєнку Юрію Володимировичу дію
договору оренди землі від 06.05.2014 р., який зареєстрований у Татарбунарській міській раді,
про що в книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за № 193 від 06
травня 2014 року, на земельну ділянку загальною площею 0,1064 га, розташовану за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Степова, 4-б, для будівництва,
експлуатації та обслуговування адміністративного та готельного комплексу терміном до
01.01.2019 року.
3. Поновити фізичній особі – підприємцю Чумаченко Марії Семенівни дію договору
оренди землі від 30.01.2012 р., який зареєстрований у Татарбунарській міській раді, про що в
книзі записів державної реєстрації договорів оренди вчинено запис за № 164 від 30 січня 2012
року, на земельну ділянку загальною площею 0,0300 га, розташовану за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 38-а, для експлуатації та
обслуговування магазину – кафе «Ізюминка» терміном до 01.01.2019 року.
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

42 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про припинення дії договорів оренди землі в м.
Татарбунари за заявою фізичних осіб – підприємців:
Кожухар Надії Олексіївни, Мирчевського Олександра
Миколайовича, Панасенка Вадима Олесандровича та
громадянина Ушакова Анатолія Анатолійовича
Керуючись статтями 12, 93, 118 – 124, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтями 31-33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву заяву
фізичних осіб – підприємців: Кожухар Надії Олексіївни, Мирчевського Олександра
Миколайовича, Панасенка Вадима Олександровича та громадянина Ушакова Анатолія
Анатолійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити з 01.01.2018 року дію договору оренди землі від 25.04.2001 року, з
фізичною особою - підприємцем Кожухар Надією Олексієвною на земельну ділянку для
розміщення тимчасової споруди павільйону «Квіти» для провадження підприємницької
діяльності, площею 0,0015 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. 23 Серпня, район Універмагу, за взаємною згодою сторін у зв’язку з
укладанням договору пайової участі на утримання об’єкту благоустрою.
2. Припинити з 01.01.2018 року дію договору оренди землі від 26.05.2014 року, з
фізичною особою - підприємцем Мирчевським Олександром Миколайовичем на земельну
ділянку для розміщення, експлуатації та обслуговування тимчасової споруди (автозупинки з
кіоском) для провадження підприємницької діяльності, площею 0,0027 га, з них під
одноверховою тимчасовою 24 кв. м., з них – 14,40 кв. м. – площа торгового модуля – кіоску,
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, ріг вул. Горького – вул.
Василя Тура, за взаємною згодою сторін у зв’язку з укладанням договору пайової участі на
утримання об’єкту благоустрою.
3. Припинити з 01.01.2018 року дію договору оренди землі від 09.07.2007 року №76, з
фізичною особою - підприємцем Панасенком Вадимом Олександровичем на земельну ділянку
для експлуатації та обслуговування магазину, для провадження підприємницької діяльності,
площею 0,0052 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.
Василя Тура, 22 за взаємною згодою сторін у зв’язку з укладанням договору пайової участі на
утримання об’єкту благоустрою.
4. Припинити з 01.01.2018 року дію договору оренди землі від 23.08.2017 року №138, з
громадянином Ушаковим Анатолієм Анатолійовичем на земельну ділянку для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
площею 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1198 , за адресою: Одеська
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, 30 за взаємною згодою
сторін у зв’язку з договором дарування житлового будинку.

5. 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

43 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 громадян Лисого Сергія
Григоровича та Лисої Людмили Вікторівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадян Лисого
Сергія Григоровича та Лисої Людмили Вікторівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Лисому Сергію Григоровичу та Лисій
Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 54. Площа земельної ділянки 0,1000 га,
кадастровий номер 5125010100:02:001:0217.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у спільну часткову приватну власність гр.
Лисому Сергію Григоровичу та Лисій Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 54, з
площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0217.
3.Зобов`язати Лисого Сергія Григоровича та Лису Людмилу Вікторівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

44 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

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 Твердохлєбенко
Любові Олександрівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Твердохлєбенко Любові Олександрівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Твердохлєбенко Любові Олександрівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Чкалова, будинок 6. Площа земельної ділянки 0,0692 га, кадастровий номер
5125010100:02:002:1208.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Твердохлєбенко
Любові Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,0692 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:002:1208.
3.Зобов`язати гр. Твердохлєбенко Любов Олександрівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

45 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про надання пільг по платі за
харчування в дошкільних
навчальних закладах м.
Татарбунари
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:
ВИРІШИЛА:
1. Встановити пільги по батьківській платі за харчування в дошкільних закладах
комунальної власності міської ради з 01.01.2018 до 31.12.2018 року наступним
категоріям дітей в розмірах:
- дітям із багатодітних сімей - 50 відсотків ;
- дітям, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи - 100
вітсотків;
- дітям із сімей учасників АТО - 100 відсотків;
- дітям – інвалідам 100 відсотків;
- дітям із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 100 відсотків;
- дітям -сирітам та дітям, позбавленим батьківського піклування - 100 відсотків;
- дітям, які втратили одного з батьків - 100 відсотків.
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 31.01.2017 № 322-VII «Про надання пільг по платі за
харчування в дошкільних навчальних закладах м. Татарбунари»
вважати таким, що
втратило чинність.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку.

з питань

46 питання порядку денного

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Двадцять друга сесія VII скликання

Про встановлення граничних розмірів надання
адресної матеріальної допомоги мешканцям міста
Татарбунари
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні» Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити граничні розміри надання адресної матеріальної допомоги мешканцям
міста Татарбунари за рахунок коштів міського бюджету згідно з розпорядженням міського
голови та рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради:
- на лікування - 1000,00 грн.;
- на лікування (онкозахворювання) – 2000,00 грн.;
- на вирішення соціально-побутових проблем - 1000,00 грн.;
- на поховання окремих категорій громадян - 800,00 грн.
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку.

47 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду в м.
Татарбунари за заявою Вторенко Наталі Дмитрівни
Керуючись статями 12, 34, 116, 118, 120-126, 134, 186, 186-1 Земельного кодексу
України, статтями 407-412 Цивільного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про
Державний земельний кадастр», розглянувши заяву та графічний матеріал громадянки
Вторенко Наталі Дмитрівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл громадянці Вторенко Наталі Дмитрівни на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років
для ведення городництва, орієнтовною площею земельної ділянки 0,0380 га, за адресою:
Одеська область, м. Татарбунари, вул. Степова,5.
2. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії
міської ради.
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.
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

48 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про поновлення дії договорів оренди землі та укладання
договорів оренди землі в м. Татарбунари, за заявами
фізичних осіб – підприємців: Поліщук Марини Павлівни,
Доброва Михайла Сильвестровича, громадянки Добрової
Тетяни Михайлівни
Керуючись статтями 12, 93, 118 – 124, пунктом «а» статті 141 Земельного кодексу
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про оренду землі», розглянувши заяву фізичної особи –
підприємця Поліщук Марини Павлівни, Доброва Михайла Сильвестровича, громадянки
Добрової Тетяни Михайлівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Поновити фізичній особі – підприємцю Поліщук Марині Павлівні дію договору
оренди землі від 01.06.2012 року №174, на земельну ділянку для експлуатації магазину,
площею 0,0027 га, розташовану за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Василя Тура, 147, терміном до 01.01.2019 року.
2. Внести зміни в договір оренди землі від 01.07.2015 року №201, в частині що
стосується фізичної особи – підприємця Добрової Тетяни Михайлівни, а саме :
У преамбулі, тексті та реквізитах договору замість слів «Доброва Тетяна Михайлівна»,
зазначити у відповідному відмінку слова: «Добров Михайло Сильвестрович» із зазначенням в
реквізитах відомостей щодо Доброва М.С.
3. Поновити фізичній особі – підприємцю Доброву Михайлу Сільвестровичу дію
договору оренди землі від 01.07.2015 року №201, на земельну ділянку загальною площею
0,0051 га, розташовану за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Горького,11/2, для експлуатації та обслуговування адміністративного та нежитлової
будівлі магазину, терміном до 30.11.2020 року, на підставі договору оренди будівлі від
30.10.2017 року №б/н.
4. Укласти з фізичною особою – підприємцем Поліщук Мариною Павлівною
короткостроковий договір оренди землі, на земельну ділянку для експлуатації нежитлової
будівлі поіменованого об’єкту кафе «У куми», площею 0,0183 га, розташовану за адресою:
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 147, терміном до
01.01.2019 року.
5. 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

49 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської
ради від 10.11.2017 року №482-VII, за клопотанням
«Одеської гідрогеолого – меліоративної експедиції»
Керуючись статтями 12, 122 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання
«Одеської гідрогеолого – меліоративної експедиції», Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Виключити пункт 2 з рішення Татарбунарської міської ради від 10.11.2017 року №482-VII
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування в м. Татарбунари за заявою «Одеської гідрогеолого - меліоративної експедиції»,
у зв’язку з відведенням землі з державної власності у постійне користування.
2. 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

50 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга 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 Матюшенко
Євгенії Власівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Матюшенко Євгенії Власівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Матюшенко Євгенії Власівні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Нагорна, будинок 14. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:003:1209.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Матюшенко Євгенії
Власівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Нагорна, будинок 14, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим
номером 5125010100:02:003:1209.
3.Зобов`язати гр. Матюшенко Євгенію Власівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

51 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга 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 Батезата Василя
Михайловича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Батезата Василя Михайловича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Батезату Василю Михайловичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Київська, будинок 25-а. Площа земельної ділянки 0,0898 га, кадастровий номер
5125010100:02:003:1210.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Батезату Василю
Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Київська, будинок 25-а, з площею земельної ділянки 0,0898 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:003:1210.
3.Зобов`язати гр. Батезата Василя Михайловича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

52 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга 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 Прояєвої
Світлани Миколаївни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Прояєвої Світлани Миколаївни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Прояєвій Світлані Миколаївні для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Південна, будинок 3. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:005:1226.
2. 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.
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

53 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга 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 Папушоя Галини
Павлівни
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянки
Папушоя Галини Павлівни, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Папушоя Галині Павлівні для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки,
будинок 123. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0230.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Папушоя Галині
Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м.
Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 123, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0230.
3.Зобов`язати гр. Папушоя Галину Павлівну:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

54 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга 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 Селівестру
Олександра Івановича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Селівестру Олександра Івановича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Селівестру Олександру Івановичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари,
вул. Тіниста, будинок 29. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер
5125010100:02:001:0231.
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. гр. Селівестру
Олександру Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район,
м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 29, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з
кадастровим номером 5125010100:02:001:0231.
3.Зобов`язати гр. Селівестру Олександра Івановича:
3.1.Здійснити державну реєстрацію 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 цього рішення до Відділу
Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської області.
5. 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

55 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга 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 Рубана
Олександра Федосійовича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та технічну документацію громадянина
Рубана Олександра Федосійовича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Рубану Олександру Федосійовичу для
ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська область, Татарбунарський
район, м. Татарбунари, вул. Тіниста, будинок 4. Площа земельної ділянки 0,1000 га,
кадастровий номер 5125010100:02:001:0229.
Земельна ділянка передана у приватну власність гр.. Рубану Олександру Федосійовичу
рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради від 16.12.1999 року №313.
2.Зобов`язати гр. Селівестру Олександра Івановича:
2.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.
2.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.
2.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових відходів.
3. 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.
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

56 питання порядку денного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду в м. Татарбунари за заявою
фізичної особи – підприємця Григоренка Анатолія
Івановича
Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу України,
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр», статтею 55 Закону
України «Про землеустрій», розглянувши заяву та проект землеустрою фізичної особи –
підприємця Григоренка Анатолія Івановича, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо віддедення земельної ділянки в в орендугр.
фізичній особі – підприємцю Григоренку Анатолію Івановичу для будівництва і
обслуговування комплексу нежитлових будівель і споруд автосервісу та побутового
обслуговування за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.
Степова, будинок 5-а. Площа земельної ділянки 0,2404 га.
2.
Зобов`язати Григоренка Анатолія Івановича надати виконавчому комітету
Татарбунарської міської ради витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
3. 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.
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

57 питання порядку деного

УКРАЇНА
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять друга сесія VIІ скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про погодження розміщення Татарбунарської
філії Одеського обласного центру зайнятості
Відповідно до пункту 38 частини першої статті 26, частини першої статті
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 64
Господарського Кодексу України, Татарбунарська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити розміщення Татарбунарської філії Одеського обласного
центру зайнятості на території Татарбунарської міської ради за адресою: вул.
Центральна, буд. 12, м. Татарбунари Одеської області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісія
міської ради з питання регулювання земельних відносин, адміністративнотериторіального устрою та охорони навколишнього середовища.
Міський голова
«__»________2018 р.
№___ VIІ

А.П. Глущенко

