
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VII скликання 

 

Про початок повноважень депутата  

Татарбунарської міської ради 

сьомого скликання 

 

Відповідно до статті 141 Конституції України, статті 26, частини другої 

статті 49 Закону України « Про місцеве самоврядування вУкраїні», частини 

дванадцятої статті 84, статей 85, 86 та 89 Закону України « Про місцеві 

вибори», статей 4, 9 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад», 

керуючись роз’ясненням щодо порядку реєстрації обраних депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 

районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів та старост сіл, 

селищ, затвердженим постановою ЦВК № 381 від 2 жовтня 2015 року, 

заслухавши інформацію голови Татарбунарської міської виборчої комісії 

Одеської області Стоянова Ф.Р., Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вважати таким, що розпочались повноваження депутата 

Татарбунарської міської ради Друговіної Наталії Василівни. 

2 Виключити Ватаманюка Євгенія Євгенійовича з комісії з питання 

водопостачання, водовідведення та інших питань ЖКГ. 

3. Включити Друговіну Наталію Василівну в комісію з питання 

водопостачання, водовідведення та інших питань ЖКГ. 

4. Виключити Соловйова Івана Юрійовича із комісії з питання 

регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального устрою та 

охорони навколишнього середовища і включити в комісію з питань бюджету, 

фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку. 

5. Виключити Котович Галину Василівну із комісії з питань бюджету, 

фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та обліку та включити 

в комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

Татарбунарської міської ради Жаран О.В. 

 

 

Міський голова                                                    А.П.Глущенко 

 

« 07 » червня 2018 р. 

№ 627 -VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VII скликання 

 

Про підсумки виконання міського  

бюджету за І квартал 2018 року 

 

Заслухавши інформацію «Про підсумки виконання міського бюджету за І 

квартал 2018 року», відповідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу 

України, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника відділу, головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради 

Лютикової Л.С. «Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2018 

року» взяти до відома. 

2. Затвердити виконання міського бюджету за І квартал 2018 року по 

доходах з урахуванням трансфертів всього в сумі 7 196 979,45 грн., в тому 

числі по доходам загального фонду – 6 853 984,1 грн. та доходам спеціального 

фонду 342 995,35 грн. (додаток 1). 

3. Затвердити виконання міського бюджету за І квартал 2018 року по 

видаткам всього у сумі 6 135 752,81 грн., в тому числі по видаткам загального 

фонду –  5 327 939,49 грн. та по видаткам спеціального фонду – 807 813,32 

грн. (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                     А.П.Глущенко 

 

« 07 » червня 2018 р. 

№ 628 -VII 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від  "07" червня 2018 року 

№ 628-VII 

Звіт про виконання доходної частини міського бюджету за І квартал 2018 року за класифікацією доходів  

грн. 

  
 

Показники 

 

Затверджено 

план з 

урахуванням 
змін 

у тому числі  
 

Виконано 

у тому числі  

Виконання 

до плану ., 

% 

у тому числі 

 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний 

фонд 

 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний 

фонд 

 

Загальний 

фонд 

 

Спеціальний 

фонд 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Д О Х О Д И          

10000000 Податкові надходження 3 741 286,00 
3 727 

537,00 
13 749,00 

4 425 
973,08 

4 409 
949,20 

16 023,88 118,3 118,3 116,5 

11000000 
Податки на доходи, податок на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості 
8 000,00 8 000,00 

 
8 091,00 8 091,00 

 
101,1 101,1 

 

11020200 
Податок на прибуток підприємств 
комун.власності 

8 000,00 8 000,00 
 

8 091,00 8 091,00 
 

101,1 101,1 
 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 972 457,00 
972 

457,00 
 1 143 

671,79 
1 143 

671,79 
 

117,6 117,6 
 

 

14040000 

Акцизний податок з реалізації субєктами 

господар.роздріб.торгівлі підакцизних 

товарів 

 

117 457,00 
117 

457,00 

 
117 

779,63 

117 

779,63 

  

100,3 

 

100,3 

 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції) 

192 000,00 
192 

000,00 
 240 

780,79 
240 

780,79 
 

125,4 125,4 
 

14030000 
Акцизний податок з ввезених в Україну 

підакцизних товарів (продукції) 
663 000,00 

663 
000,00 

 785 
111,37 

785 
111,37 

 
118,4 118,4 

 

18000000 Місцеві податки і збори 2 747 080,00 
2 747 

080,00 
 3 258 

186,41 
3 258 

186,41 
 

118,6 118,6 
 

18010000 Податок на майно 876 396,00 
876 

396,00 
 929 

131,87 
929 

131,87 
 

106,0 106,0 
 

 
18010100 

Податок на нерухому майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості 

 
25,00 

 
25,00 

  
19,28 

 
19,28 

  
77,1 

 
77,1 

 

 
18010200 

Податок на нерухому майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості 

 
863,00 

 
863,00 

  
756,57 

 
756,57 

  
87,7 

 
87,7 

 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 1 500,00 1 500,00  1 499,05 1 499,05  99,9 99,9  



 земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

         

 
18010400 

Податок на нерухому майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 

 
4 500,00 

 
4 500,00 

  
6 371,11 

 
6 371,11 

  
141,6 

 
141,6 

 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 173 544,00 
173 

544,00 
 150 

864,98 
150 

864,98 
 

86,9 86,9 
 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 313 960,00 
313 

960,00 
 345 

209,52 
345 

209,52 
 

110,0 110,0 
 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 61 291,00 61 291,00  62 420,48 62 420,48  101,8 101,8  

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 314 463,00 
314 

463,00 
 355 

740,88 
355 

740,88 
 

113,1 113,1 
 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб          

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 6 250,00 6 250,00  6 250,00 6 250,00  100,0 100,0  

18020000 
Збір за місця для паркування 

трансп.засобів 
13 300,00 13 300,00 

 
13 536,00 13 536,00 

 
101,8 101,8 

 

18030000 Туристичний збір 300,00 300,00  4 240,00 4 240,00  1 413,3 1 413,3  

18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними 
особами 

300,00 300,00 
 

4 240,00 4 240,00 
 

1 413,3 1 413,3 
 

18050000 Єдиний податок 1 857 084,00 
1 857 

084,00 
 2 311 

278,54 
2 311 

278,54 
 

124,5 124,5 
 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 264 389,00 
264 

389,00 
 514 

270,34 
514 

270,34 
 

194,5 194,5 
 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 423 077,00 
1 423 

077,00 
 1 626 

553,37 
1 626 

553,37 
 

114,3 114,3 
 

 
 

8050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків" 

 
 

169 618,00 

 
169 

618,00 

  
170 

454,83 

 
170 

454,83 

  
 

100,5 

 
 

100,5 

 

19000000 Інші податки та збори 13 749,00  13 749,00 16 023,88  16 023,88 116,5  116,5 

19010000 Екологічний податок 13 749,00  13 749,00 16 023,88  16 023,88 116,5  116,5 

 

19010100 

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення 

 

12 000,00 

  

12 000,00 
 

12 926,21 

  

12 926,21 
 

107,7 

  

107,7 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об'єкти 

         

 
19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

 
1 749,00 

  
1 749,00 

 
3 097,67 

  
3 097,67 

 
177,1 

  
177,1 



 

 

 

 

 
19090100 

Кошти, що передаються (отримуються), як 

компенсація із загального фонду державного 

бюджету бюджетам місцевого 

самоврядування відповідно до вимог пункту 

43 розділу VI "Прикінцеві та перехідні 

положення" Бюджетного кодексу України та 

постанови Кабінету Міністрів України від 

08.02.2017 р. N 96 "Деякі питання 

зарахування частини акцизного податку з 

виробленого в Україні та ввезеного на митну 
територію України пального до бюджетів 

місцевого самоврядування" 

       

 

 

 

 
#ДЕЛ/0! 

 

 

 

 

 
#ДЕЛ/0! 

 

 

 

 

 
#ДЕЛ/0! 

20000000 Неподаткові надходження 465 754,65 
169 

037,00 
296 717,65 

519 
356,37 

192 
384,90 

326 971,47 111,5 113,8 110,2 

21000000 
Доходи від власності та 

підприєм.діяльності 
3 200,00 3 200,00 

 
7 504,41 7 504,41 

 
234,5 234,5 

 

21080000 Інші надходження 3 200,00 3 200,00  7 504,41 7 504,41  234,5 234,5  

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 3 200,00 3 200,00  7 504,41 7 504,41  234,5 234,5  

 

22000000 

Адміністративні збори та 

платежі,доходи від некомерційної 

господ.діяльності 

 

165 837,00 
165 

837,00 

 
184 

160,33 

184 

160,33 

  

111,0 

 

111,0 

 

22010000 
Плата за надання адміністративних 
послуг 

147 045,00 
147 

045,00 
 165 

143,59 
165 

143,59 
 

112,3 112,3 
 

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
121 245,00 

121 
245,00 

 138 
193,59 

138 
193,59 

 
114,0 114,0 

 

 

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 

 

25 800,00 

 

25 800,00 
  

26 950,00 

 

26 950,00 
  

104,5 

 

104,5 

 

 

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном 

 

16 206,00 

 

16 206,00 

  

16 084,04 

 

16 084,04 

  

99,2 

 

99,2 

 

 
22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності 

 
16 206,00 

 
16 206,00 

  
16 084,04 

 
16 084,04 

  
99,2 

 
99,2 

 

22090000 Державне мито 2 586,00 2 586,00  2 932,70 2 932,70  113,4 113,4  

 
22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 

 
187,00 

 
187,00 

  
314,70 

 
314,70 

  
168,3 

 
168,3 

 

22090200 
Державне мито, не віднесене до інших 
категорій 

         

22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та 2 399,00 2 399,00  2 618,00 2 618,00  109,1 109,1  



 оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України 

         

24000000 Інші неподаткові надходження    71 766,16 720,16 71 046,00    

24060000 Інші надходження          

24060300 Інші надходження    720,16 720,16     

 
24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності 

         

24170000 
Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту 
   

71 046,00 
 

71 046,00 
   

25000000 Власні надходж.бюджетних установ 296 717,65 
 

296 717,65 
255 

925,47 
 

255 925,47 86,3 
 

86,3 

 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно з 
їх основною діяльністю 

 

296 717,65 

  

296 717,65 
255 

925,47 

  

255 925,47 

 

86,3 

  

86,3 

 

25010100 
Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 

 

187 500,00 

  

187 500,00 
146 

707,82 

  

146 707,82 
 

78,2 

  

78,2 

25010200 
Надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності 
59 424,00 

 
59 424,00 59 424,00 

 
59 424,00 100,0 

 
100,0 

 

25010400 

Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна) 

 

2 000,00 

  

2 000,00 
 

2 000,00 

  

2 000,00 
 

100,0 

  

100,0 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 850,00  850,00 850,00  850,00 100,0  100,0 

 

 

 

250202000 

Кошти, що отримують бюджетні установи 

від підприємств, організацій, фізичних осіб 

та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі 

заходів з відчуження для суспільних потреб 

земельних ділянок та розміщених на них 

інших об'єктів нерухомого майна, що 
перебувають у приватній власності фізичних 

або юридичних осіб 

 

 

 

46 943,65 

  

 

 

46 943,65 

 

 

 

46 943,65 

  

 

 

46 943,65 

 

 

 

100,0 

  

 

 

100,0 

30000000 Доходи від операцій з капіталом          

31000000 
Надходження від продажу основного 
капіталу 

         

 

 
31010000 

Кошти від реалізації скарбів 

майна,одержаного державою або 

територ.громадою в порядку спадкування чи 

дарування,без хоз.майна, знахідок,а також 
валютних цінностей і 

грошов.коштів,власники яких не відомі 

         



 

 
31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, майна, 

одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники 

яких невідом 

         

31030000 Кошти від відчуження майна          

33000000 
Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів 

         

33010000 Кошти від продажу землі          

 

 
33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим 

         

 
Разом доходів 4 207 040,65 

3 896 
574,00 

310 466,65 
4 945 

329,45 
4 602 

334,10 
342 995,35 117,5 118,1 110,5 

40000000 Офіційні трансферти 2 251 650,00 
2 251 

650,00 
 2 251 

650,00 
2 251 

650,00 
 

100,0 100,0 
 

41030000 Субвенції 2 251 650,00 
2 251 

650,00 
 2 251 

650,00 
2 251 

650,00 
 

100,0 100,0 
 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 251 650,00 
2 251 

650,00 
 2 251 

650,00 

2 251 
650,00 

 
100,0 100,0 

 

           

 
Всього доходів 6 458 690,65 

6 148 
224,00 

310 466,65 
7 196 

979,45 
6 853 

984,10 
342 995,35 111,4 111,5 110,5 

         

Начальник відділу, головний бухгалтер  Л.С.Лютикова       

 

Виконавець : Лютикова Л.С. 



Додаток 2 

 до рішення міської ради  

від "07" червня 2018 року 

               № 628-VII 
 

Звіт про виконання видаткової частини міського бюджету за І квартал 2018 року за функціональною структурою 
           грн. 

 

 
код 

 

 
Найменування 

Затверджено 

план на 

звітний 

період з 

урахуванням 
змін 

у т.ч.  

План на 9 

місяців 

2011 року 

(заг.фонд) 

 
 

Касові 

видатки 

у т.ч.  

Виконання 

до плану 

зазвітний 

період , % 

у т.ч. 

 
загальний 

фонд 

 
спеціальний 

фонд 

 
загальний 

фонд 

 
спеціальний 

фонд 

 
загальний 

фонд, % 

 
спеціальний 

фонд, % 

1 2 3 4 5  7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 
0150 

Організаційне, інформаційно- 

аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 
сільської рад 

 

 

 

 

 
1 642 216,00 

 

 

 

 

1 482 
792,00 

 

 

 

 

 
159 424,00 

  

 

 

 

1 220 
714,03 

 

 

 

 

 
1 135 695,03 

 

 

 

 

 
85 019,00 

 

 

 

 

 
74,33 

 

 

 

 

 
76,59 

 

 

 

 

 
53,33 

 в тому числі           

  
- оплата праці з нарахуваннями 

 
1 262 000,00 

1 262 
000,00 

  948 
361,34 

 
948 361,34 

  
75,15 

 
75,15 

 

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
 

42 500,00 
 

42 500,00 
  34 

637,96 
 

34 637,96 
  

81,50 
 

81,50 
 

  
- капітальні видатки 

 
100 000,00 

  
100 000,00 

 25 
595,00 

  
25 595,00 

 
25,60 

  
25,60 

  

натуральна форма 
 

59 424,00 
  

59 424,00 
 59 

424,00 
  

59 424,00 
 

100,00 
  

100,00 

            

 
1010 

 
Надання дошкільної освіти 

 
2 663 072,46 

2 523 
650,00 

 
139 422,46 

 2 315 
847,92 

 
2 176 425,44 

 
139 422,48 

 
86,96 

 
86,24 

 
100,00 

 в тому числі           

  

- оплата праці з нарахуваннями 
 

1 830 000,00 
1 830 

000,00 
  1 755 

203,07 
 

1 755 203,07 
  

95,91 
 

95,91 
 

 - медикаменти 2 000,00 2 000,00         

  
- продукти харчування 

 
197 422,46 

 
58 850,00 

 
138 572,46 

 194 
812,02 

 
56 239,54 

 
138 572,48 

 
98,68 

 
95,56 

 

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
 

341 700,00 
341 

700,00 
  195 

234,20 
 

195 234,20 
  

57,14 
 

57,14 
 



 - капітальні видатки           

 натуральна форма 850,00  850,00  850,00  850,00 100,00  100,00 

 
3000 

Соціальний захист та соціальне 

забезпечення 

 
106 000,00 

106 
000,00 

  83 
789,00 

 
83 789,00 

  
79,05 

 
79,05 

 

 у тому числі:           

3140 Оздоровлення та відпочинок дітей           

 
3242 

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

 
106 000,00 

106 
000,00 

  83 
789,00 

 
83 789,00 

  
79,05 

 
79,05 

 

            

 
4000 

 
Культура і мистецтво 

 
66 057,00 

 
66 057,00 

  34 
634,18 

 
34 634,18 

  
52,43 

 
52,43 

 

 у тому числі:           

 
 

4081 

Забезпечення діяльності інших 

закладів у галузі культури і 

мистецтва 

 
 

66 057,00 

 
 

66 057,00 

   

34 
634,18 

 
 

34 634,18 

  
 

52,43 

 
 

52,43 

 

 в тому числі           

  
- оплата праці з нарахуваннями 

 
15 157,00 

 
15 157,00 

  13 
626,18 

 
13 626,18 

  
89,90 

 
89,90 

 

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
 

900,00 
 

900,00 
   

900,00 
 

900,00 
  

100,00 
 

100,00 
 

 
5000 

 
Фізична культура та спорт 

 
131 050,00 

131 
050,00 

  99 
180,41 

 
99 180,41 

  
75,68 

 
75,68 

 

 у тому числі:           

 

 

5062 

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність 
в регіоні 

 

 

131 050,00 

 
 

131 
050,00 

   
 

99 
180,41 

 

 

99 180,41 

  

 

75,68 

 

 

75,68 

 

 у тому числі:           

  
- оплата праці з нарахуваннями 

 
97 600,00 

 
97 600,00 

  81 
609,41 

 
81 609,41 

  
83,62 

 
83,62 

 

 - оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
 

3 000,00 
 

3 000,00 
  3 

000,00 
 

3 000,00 
  

100,00 
 

100,00 
 

 Капітальні видатки           

 
6000 

Житлово-комунальне 
господарство 

 
2 288 495,00 

1 782 
512,00 

 
505 983,00 

 1 394 
210,43 

 
1 374 213,43 

 
19 997,00 

 
60,92 

 
77,09 

 
3,95 

 
 

6013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 
господарства 

 
 

1 315 542,00 

 

875 
542,00 

 
 

440 000,00 

  

633 
521,60 

 
 

613 524,60 

 
 

19 997,00 

 
 

48,16 

 
 

70,07 

 
 

4,54 
 у тому числі:           

  

Капітальні видатки 
 

440 000,00 
  

440 000,00 
 19 

997,00 
  

19 997,00 
 

4,54 
  

4,54 

6030 Організація благоустрою 972 953,00 906 65 983,00  760 760 688,83  78,18 83,87  



 населених пунктів  970,00   688,83      

 у тому числі:           

  

оплата праці з нарахуваннями 
 

451 170,00 

451 
170,00 

  432 
990,29 

 

432 990,29 
  

95,97 
 

95,97 
 

  

оплата комунальних платежів 
 

200 000,00 

200 
000,00 

  187 
098,36 

 

187 098,36 
  

93,55 
 

93,55 
 

 Капітальні видатки 65 983,00  65 983,00        

 натуральна форма           

            

 

7000 
 

Економічна діяльність 
 

575 891,00 
 

5 000,00 
 

570 891,00 
 559 

444,84 
 

4 402,00 
 

555 042,84 
 

97,14 
 

88,04 
 

97,22 

 

 

7461 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

 

 

570 891,00 

  

 

570 891,00 

  

555 
042,84 

  

 

555 042,84 

 

 

97,22 

  

 

7680 
Членські внески до асоціації органів 
місцевого самоврядування 

 

5 000,00 
 

5 000,00 
  4 

402,00 
 

4 402,00 
  

88,04 
 

88,04 
 

 

8000 
 

Інша діяльність 
 

49 792,00 
 

30 000,00 
 

19 792,00 
 37 

932,00 
 

29 600,00 
 

8 332,00 
 

76,18 
 

98,67 
 

42,10 

 

8110 
Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

 

30 000,00 
 

30 000,00 
  29 

600,00 
 

29 600,00 
  

98,67 
 

98,67 
 

 

8340 
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів 

 

19 792,00 
  

19 792,00 
 8 

332,00 
  

8 332,00 
 

42,10 
  

42,10 

 

9000 
 

Міжбюджетні трансферти 
 

399 130,00 
399 

130,00 
  390 

000,00 
 

390 000,00 
  

97,71 
 

97,71 
 

 

9770 
 

Інші субвенції з місцевого бюджету 
 

399 130,00 

399 
130,00 

  390 
000,00 

 

390 000,00 
  

97,71 
 

97,71 
 

  

РАЗОМ ВИДАТКІВ 
 

7 921 703,46 
6 526 

191,00 
1 395 

512,46 
 6 135 

752,81 
 

5 327 939,49 
 

807 813,32 
 

77,45 
 

81,64 
 

57,89 
 

Начальник відділу, головний бухгалтер Л.С.Лютикова 

ВиконавецьЛютикова Л.С. 



 

 

 

 

Звіт про споживання електроенергії бюджетними установами 

міського бюджету за 2017 рік 

Додаток 3  

до рішення міської ради 
від 07.06. 2018 року 

№ 628 -VІІ 



 

 
№ п/п 

 
Найменування бюджетних установ 

Затверджено на 2017 рік з 

урахуван. змін 

 

Фактично спожито 
Відсоток споживання до 

плану за 2017 рік 

Відсоток 
споживання до 
плану на 2017р. 

тис.квт./ год грн. тис.квт./ год грн. у нат.вир. в грош.вир. в грош.вир. 

1 Міська рада 8,50 20000,00 7,70 17573,30 90,59 87,87 87,87 

2 Дошкільні заклади освіти 113,10 274686,00 120,30 274686,00 106,37 100,00 100,00 

3 Благоустрій 186,30 489700,00 248,50 470644,52 133,39 96,11 96,11 

4 Кінотеатр 1,30 3500,00 0,87 1923,42 66,92 54,95 54,95 

5 Стадіон 5,70 15000,00 5,80 12800,00 101,75 85,33 85,33 
 ВСЬОГО 314,90 802886,00 383,17 777627,24 121,68 96,85 96,85 

 

Звіт про споживання твердого палива бюджетними 

установами міського бюджету за 2017 рік 

 

 
№ п/п 

 
Найменування бюджетних установ 

Затверджено на 2017 рік з 
урахуван. змін 

Фактично спожито Відсоток споживання до плану за 2017 рік 

тон грн. тон грн. у нат.вир. 
в нат.вир. до 

плану на рік 

в грош.вир. до 

плану на 2017р. 

1 Міська рада 18,00 61600,00 10,20 57800,30 56,67 93,83 93,83 

2 Дошкільні заклади освіти 101,00 396190,00 78,20 396135,00 77,43 99,99 99,99 
 ВСЬОГО 119,00 457790,00 88,40 453935,30 74,29 99,16 99,16 

 

Звіт про споживання води бюджетними 

установами міського бюджету за 2017 рік 

 

 

№ п/п 

 

Найменування бюджетних установ 

Затверджено на 2017 рік з 

урахуван. змін 
Фактично спож. 

Відсоток споживання до 

квартального плану 

Відсоток споживання до плану на 

2017р. 

грн. грн. % % 

1 Міська рада 1296,00 1199,10 92,52 92,52 

2 Дошкільні заклади освіти 52820,00 51798,04 98,07 98,07 
 ВСЬОГО 54116,00 52997,14 97,93 97,93 

 

 

 

 



Звіт про споживання природного газу бюджетними 

установами 

 

№ п/п  

 
Найменування бюджетних установ 

Затверджено на 2017 рік з 

урахуван. змін 

 

Фактично спожито 
Відсоток споживання до 

плану за 2017 рік 

Відсоток 

споживання до 

плану на 2017р. 

 

тон 
 

грн. 
 

тон 
 

грн. 
 

у нат.вир. 

в нат.вир. до 

плану на 

квартал 

в грош.вир. до 

плану на 2016р. 

1 УМКВ ЗБМ 2,80 20000,00 1,60 19932,90 57,14 99,66 99,66 
 ВСЬОГО 2,80 20000,00 1,60 19932,90 57,14 99,66 99,66 

 

Міський голова А.П. Глущенко 

 

Виконавець: Вівіч Т.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VII скликання 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 23  частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», частини восьмої статті 78 Бюджетного 
кодексу України, Татарбунарська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення міської ради від 08.12.2017 

року     № 504-VIІ «Про  міський   бюджет на 2018 рік»: 

 

 1.1. до додатку 2 «Розподіл видатків міського бюджету на 2018 рік» 

відповідно до додатку 1 до цього рішення (додається); 

 1.2. до додатку 3 «Джерела фінансування бюджету міста Татарбунари на 

2018 рік» відповідно до додатку 2 до цього рішення (додається); 

 1.3. до додатку 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть 

проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» відповідно до додатку 3 до 

цього рішення (додається); 

 1.4. до додатку 5 «»Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за 

рахунок коштів міського бюджету у 2018 році» відповідно до додатку 4 до 

цього рішення (додається); 

 1.5. до додатку 6 «Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними 

установами міського бюджету на 2018 рік» відповідно додатку 5 цього 

рішення (додається). 

 2. З метою облаштування пішохідної доріжки по вулиці 23 Серпня в м. 

Татарбунари  передати з балансу УМКВ ЗБМ на баланс КП «Бесарабія»  

тротуарну плитку  в кількості 30 метрів квадратних. 

 Для передачі плитки тротуарної створити комісію у складі: 

Заступника міського голови - Лєсніченка О.В  - голови комісії; 

Членів комісії: 

Борденюка В.М. – головного спеціаліста – юриста виконавчого комітету 

(апарату) міської ради; 

Горзов Г.А – головного спеціаліста сектору з питань бюджету та 

інвестицій відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

міської ради; 

Даскалєску О.Є. – керівника управління майном комунальної власності 

та забезпечення благоустрію міста (УМКВ ЗБМ); 

Котовенко Д.Ю. – директор КП «Бесарабія». 

Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 



За результатами роботи комісії скласти акти приймання - передачі 

плитки тротуарної. 

 3. Затвердити Цільову програму проведення археологічних досліджень в 

місті Татарбунари на 2018–2020 роки, відповідно додатку 6 цього рішення 

(додається) . 

 4. Затвердити обсяги  фінансування   заходів  Цільової програми 

проведення археологічних досліджень досліджень в місті Татарбунари на 2018 

рік відповідно додатку 7 цього рішення (додається). 

5. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  1   рішення  міської  ради  

від  08.12.2017 № 505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування міських 

програм «Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та невідомих 

громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. Татарбунари»,  

«Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», «Розвитку  футболу   м. 

Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме: 

Обсяги Фінансування  заходів   міської   програми  «Милосердя в дії» 

на 2018 рік 

      Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

Фінансування  

(грн.) 

 1 Матеріальна допомога  громадянам  міста   

згідно   сесій, виконавчого   комітету, розпоряджень 

міського голови 

       -22 500,00 

2. 

Надання матеріальної допомоги пенсіонерам – 

членам садівничого товариства  «Меліоратор» на 

проїзд   в  міському пасажирському транспорті  

+22 500,00 

 

 6. Внести   зміни  та   доповнення   в    додаток  4   рішення  міської  ради  

від  08.12.2017 № 505- VII  «Про затвердження  обсягів фінансування міських 

програм «Милосердя в дії», «Поховання померлих  безрідних та невідомих 

громадян», «Оздоровлення  дітей  м. Татарбунари»,  «Діти м. Татарбунари»,  

«Розвитку шахів та шашок  м. Татарбунари», «Розвитку  футболу   м. 

Татарбунари», «Правопорядок»   на  2018 рік», а саме: 

Обсяги фінансування  заходів   міської   програми  «Діти  м. 

Татарбунари» 

на 2018 рік 

      Напрямки  забезпечення  розвитку 

                     програми 

Обсяги  

Фінансування  

(грн.) 

 1 Придбання спортивного  інвентарю  та матеріалів для учбового  

та трудового  процесу  для пришкільних майданчиків, Будинку  

дитячої творчості, комунальних  дошкільних  закладів, 

недільної  школи релігійної  громади Свято-Успенської 

церкви 

- 2700,00 

2. 

Придбання матеріалів для «КЗ Татарбунарський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості Татарбунарської 

районної ради Одеської області на виготовлення   

патріотичних  сувенірів «З  Україною в серці»  з метою 

національно-патріотичного виховання підростаючого 

 +2700,00 



покоління 

 

 7. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування 

мешканцям міста: 

  - Христичу І. І. – 5 000 грн.; 

  -Даскалєску О.Є. -2000 грн. 

  8. Внести зміни до рішення міської ради від 12.04.2018 року № 584-VII 

«Про затвердження статутів комунального закладу дошкільної освіти (ясла-

садок №1 «Незабудка» компенсую чого типу та комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Колосок» Татарбунарської міської ради 

Татарбунарського району Одеської області» (далі Рішення): 

  8.1. В назві Рішення після слів «Татарбунарської міської ради» вилучити 

слова «Татарбунарського району»; 

  8.2. В пункті 2 Рішення після слів «Татарбунарської міської ради» 

вилучити слова «Татарбунарського району»; 

  8.3. В пункті 3 Рішення після слів «Татарбунарської міської ради» 

вилучити слова «Татарбунарського району»; 

 9. Перейменувати посади завідувачів КЗ ДО (ясла-садок) №1 

«Незабудка» КТ та КЗ ДО (ясла-садок) «Колосок» на посади директорів цих 

закладів.  Керівникам зазначених дошкільних закладів внести зміни до 

штатних розписів. 

 10. Затвердити розпорядження міського голови від 08.05.2018 року №71-

р «Про внесення змін до розпису видатків міського бюджету на 2018 рік». 

 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

Міський голова                                                      А.П.Глущенко 

 

 

« 07 » червня 2018 р. 

№ 629 -VII 



     

      

Додаток № 1 

до  рішення  міської ради від 07.06.2018   

№ 629 -VІІ 

РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2018 рік 

Код 
ТПК

ВКМ

Б/ТК

ВКБ

МС 

Ко

д 

КФ

К 

Найменування 

головного 

розпорядника, 

відповідальног

о виконавця, 

бюджетної 

програми або 

напряму 

видатків 

згідно з 

типовою 

відомчою/ТПК

ВКМБ / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 

видатки 

споживан

ня 

з них 

вида

тки 

розв

итку 

Всього 

вид

атк

и 

спо

жив

анн

я 

з них 

видатки 

розвитк

у 

з них 
з них        

капітальн

і видатки 

за 

рахунок 

кош-тів, 

що пере-

даються 

із 

загальног

о фонду 

до 

бюджету 

розвитку 

опл

ата 

пра

ці 

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергон

осії 

опл

ата 

пра

ці 

ко

му

нал

ьні 

пос

луг

и 

та 

ене

рго

нос

ії 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100   
Державне 

управління 
800 800   800                800 



0150   

Організаційне, 

інформаційно-

аналітичне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

діяльності 

обласної ради, 

районної ради, 

районної у 

місті ради (у 

разі її 

створення), 

міської, 

селищної, 

сільської рад 

800 800   800                800 

1000   Освіта 
114200,00 114200,00   7000,00   7500,00       7500,00 7500,00 7500,00 

121700,0

0 

1010   

Надання 

дошкільної 

освіти 

114200,00 114200,00   7000,00   7500,00       7500,00 7500,00 7500,00 
121700,0

0 

    в тому числі 
  

                      
  

    

я/садок 

"Колосок" 
8000,00 

8000,00       7500,00       7500,00 7500,00 7500,00 
15500,00 

    

я/садок 

"Незабудка" 
106200,00 

106200,00   7000,00                 

106200,0

0 

3000   

Соціальний 

захист та 

соціальне 

забезпечення 

5000,00 

5000,00                     

5000,00 

3242   

Інші заходи у 

сфері 

соціального 

захисту і 

соціального 

забезпечення 

5000,00 

5000,00                     

5000,00 



    в тому числі 
  

                      
  

    

Програма 

"Милосердя в 

дії" 

5000,00 

5000,00                     

5000,00 

4000   

Культура і 

мистецтво           35500       35500 35500 35500 35500 

4081   

Забезпечення 

діяльності 

інших закладів 

в галузі 

культури і 

мистецтва 

  

        35500,00       35500,00 35500,00 35500,00 

35500,00 

    в тому числі 
  

                      
  

    

Цільова 

програма 

виконання 

археологічних 

досліджень в 

місті 

Татарбунари 

на 2018–2019 

роки 

  

        35500,00       35500,00 35500,00 35500,00 

35500,00 

5000   

Фізична 

культура і 

спорт 

          16000,00       16000,00 16000,00 16000,00 16000,00 

5062   

Підтримка 

спорту вищих 

досягнень та 

організацій, які 

здійснюють 

фізкультурно-

спортивну 

діяльність в 

регіоні 

  

        16000,00       16000,00 16000,00 16000,00 

16000,00 



6000   

Житлово-

комунальне 

господарство 
245400,00 245400,00       -469000,00       

-

469000,0

0 

-

469000,0

0 

-

469000,00 

-

223600,0

0 

6013   

Забезпечення 

діяльності 

водопровідно-

каналізаційног

о господарства 

199000,00 

199000,00       -219000,00       

-

219000,0

0 

-

219000,0

0 

-

219000,00 

-

20000,00 

    

в т. ч. КП 

"Водопостачал

ьник" 

199000,00 

199000,00       -219000,00       

-

219000,0

0 

-

219000,0

0 

-

219000,00 

-

20000,00 

6030   

Організація 

благоустрою 

населених 

пунктів 

46400,00 46400,00       -250000,00       

-

250000,0

0 

-

250000,0

0 

-

250000,00 

-

203600,0

0 

    
в тому числі 

  
                      

  

    
Виконком 

41400,00 
41400,00                     

41400,00 

    

КП "Бесарабія" 

5000,00 

5000,00       -250000,00       

-

250000,0

0 

-

250000,0

0 

-

250000,00 

-

245000,0

0 

7000   

Економічна 

діяльність           10700,00       10700,00 10700,00 10700,00 10700,00 

7350   

Розроблення 

схем 

планування та 

забудови 

територій 

(містобудівної 

документації)           10700,00       10700,00 10700,00 10700,00 10700,00 

9000   

Міжбюджетні 

трансферти 13900,00 13900,00       20000,00       20000,00 20000,00 20000,00 33900,00 

9770 

01

80 Інші субвенції 13900,00 13900,00       20000,00       20000,00 20000,00 20000,00 33900,00 



    

Субвенція 

районному 

бюджету для 

КЗ 

«Татарбунарсь

кий районний 

будинок 

дитячої та 

юнацької 

творчості 

Татарбунарськ

ої районної 

ради Одеської 

області» на 

придбання для 

гуртка 

«Основи 

робототехніки

» обладнання 

на суму 7300 

грн. та меблів 

на суму 6600 

грн. 13900,00 13900,00                     13900,00 

    

Субвенція  

районному 

бюджету  для 

КЗ 

«Татарбунарсь

ка центральна 

районна 

лікарня» на 

придбання 

кодиціонера           10000,00       10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 



    

Субвенція  

районному 

бюджету для 

Татарбунарськ

ої лікарської 

амбулаторії 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини на 

придбання 

компютора             10000,00       10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

    

ВСЬОГО 

ВИДАТКІВ 379300,00 379300,00   7800,00   -379300,00       

-

379300,0

0 

-

379300,0

0 

-

379300,00   

  

Міський 

голова            А.П.Глущенко    

Виконаве

ць 

     Лютикова 

Л.С.              

                    



   

Додаток № 2 

до  рішення  міської ради від  07.06.2018 

року№ 629 - VІІ 

Зміни до джерел фінансування бюджету міста  Татарбунари на 2018 рік  

       грн.  

Код Назва 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Разом 
в т.ч. бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5   

200000 Внутрішнє фінансування 379300,00 -379300,00 -379300,00   

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 379300,00 -379300,00 -379300,00   

208100 На початок періоду         

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку спеціального фонду 
379300,00 -379300,00 -379300,00   

205100 На початок періоду         

  Всього за типом кредитора 379300,00 -379300,00 -379300,00   

600000 Фінансування за активними операціями 379300,00 -379300,00 -379300,00   

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 379300,00 -379300,00 -379300,00   

602100 На початок періоду         

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку спеціального фонду 
379300,00 -379300,00 -379300,00   

  Всього за типом боргового забов'язання  379300,00 -379300,00 -379300,00   

            

 Міський голова   А.П.Глущенко 

Виконавець:      Вівіч Т.І.     
 



    

Додаток № 3 

до  рішення  міської ради від 07.06.2018  

№ 629 -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 проектно- 

кошторисної документації тощо 

Загальний 

обсяг 

фінансуванн

я 

будівництва  

Відсоток 

завершеност

і  

будівництва 

об'єктів на 

майбутні 

роки  

 Всього 

видатків на 

завершення 

будівництв

а об’єктів 

на майбутні 

роки  

Разом 

видатків 

на 

поточни

й рік  

1 2 3 4 5 6 7 

1010 Надання дошкільної освіти         7500 

1010/3110 КЗДО (ясла-садок) "Колосок" 
Придбання холодильника (ясла-садок 

"Колосок") 
      7500 

4081 

Забезпечення діяльності інших 

закладів в галузі культури і 

мистецтва 

        35500 

4081/2281 
Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

Проведення археологічних досліджень 

(пошуків з шуфруванням) залишків 

Татарбунарської фортеці м. Ттарбунари 

Одеської області (Виконком) 

      35500 

5062 

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність 

в регіоні 

        16000 

5062/3110 
Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

Придбання машинки для розмітки футбольного 

поля (Виконком) 
      16000 

6000 Житлово-комунальне господарство         -469000 



6013 

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства 

        -219000 

6013/3210   
Придбання трактора для КП 

"Водопостачальник" 
      -199000 

6013/3210   Придбання бара для КП "Водопостачальник"       -20000 

6030 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
        -250000 

6030/3210   

Виготовлення робочого проекту «Організація 

дорожнього руху з будівництвом 

світлофорного об’єкту і зовнішнім освітленням 

м. Татарбунари Одеської області»  (КП 

"Бесарабія") 

      -62000 

6030/3210   

Виготовлення робочого проекту "Організація 

дорожнього руху з будівництвом 

світлофорного об'єкту на перехресті вулиць 

Василя Тура та Горького м. Татарбунари 

Одеської області" (КП "Бесарабія)  

      32000 

6030/3210   

Виготовлення робочого проекту "Організація  

зовнішнього освітлення по вулиці В.Тура, 

вулиці Степова м. Татарбунари Одеської 

області" 

      30000 

6030/3210   

Організація дорожнього руху з будівництвом 

світлофорного об’єкту і зовнішнім освітленням 

м. Татарбунари Одеської області  (КП 

"Бесарабія") 

      -250000 

7000 Економічна діяльність         10700 

7350/2281 
Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

Виконання топографічної зйомки маштабу 

1:500 земельної ділянки за адресою: перехрестя 

вулиць Висиля Тура та Горького м. 

Татарбунари Одеської області (Виконком)       6200 



7350/2281 
Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

Виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у постійне користування земельної 

ділянки комунальної власності з цільовим 

призначенням, для будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель органів державної 

влади та місцевого самоврядування (центру 

надання адміністративних послуг) (Виконком)       4500 

9000 Міжбюджетні трансферти         20000 

9770/3220 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

Субвенція  районному бюджету  для КЗ 

«Татарбунарська центральна районна лікарня» 

на придбання кодиціонера       10000 

9770/3220 

Виконавчий комітет Татарбунарської 

міської ради 

Субвенція  районному бюджету для 

Татарбунарської лікарської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини на 

придбання компютора         10000 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         -379300 

 Міський голова   А.П. Глущенко 

Виконавець

: Лютикова Л.С.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Додаток № 4 

до  рішення  міської ради від 07.06.2018  № 

629 -VІІ 

       

Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році 

         грн.  

КФК 

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків 

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

ТКВКБМС 

Найменування місцевої 

(регіональної) програми 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом загальний 

та спеціальний 

фонди 

 

            
 

            
 

3242 
Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 
Програма "Милосердя в дії" 5000   5000 

 

4081 
Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

Цільова програма виконання 

археологічних досліджень  

в місті Татарбунари на 2018–

2019 роки 

  35500 35500 

 

5062 
Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

Програма розвитку футболу в м. 

Татарбунари 
  16000 16000 

 

  ВСЬОГО  ВИДАТКІВ   5000 51500 
56500 

 

       

 Міський голова     А.П.Глущенко  

Виконавець:      Вівіч Т.І.       

       



      

Додаток № 5 

до  рішення  міської ради від 07.06.2018  № 629 -VІІ 

Ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами  

міського бюджету на 2018 рік 

             

№ 

Код 

ТПКВКМБ/ТК

ВКБМС 

Код 

КФК 

Найменування бюджетних 

установ  

Електроенергія Тверде паливо Природній газ Водопостачання Всього 

Тис.кВт 

/год 
грн. тонн грн. м. куб грн. м.куб грн. грн. 

1   2 3 4 5 6 7     8 9 10 

1   150               25 800 800 

2   
1010 Надання дошкільної освіти 

            220 7000 7000 

      Разом             245 7800 7800 

             

   Міський голова          А.П.Глущенко 
 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VII скликання 

 

Про надання дозволу на списання 

з балансу багатоквартирних 

будинків, що знаходяться на 

балансі Управління майном 

комунальної власності  та 

забезпечення благоустрою 

Татарбунарської міської ради 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 42, 59 Закону України « Про місцеве  

самоврядування в Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку», постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків» від 

20.04.2016р. № 301, та розглянувши звернення Управління майном 

комунальної власності та забезпечення благоустрою Татарбунарської міської 

ради, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Управлінню майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою Татарбунарської міської ради на списання з балансу 

багатоквартирні будинків. 

 

2. Управлінню майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою Татарбунарської міської ради: 

 

2.1. протягом п’яти днів з дня набуття чинності цього рішення створити 

та затвердити склад комісії для списання з балансу багатоквартирних будинків; 

 

2.2. у місячний строк з дня набуття чинності цього рішенням передати 

реєстраційному відділу квартирного обліку, приватизації житла та ведення 

реєстру територіальної громади виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради картки з відомостями про місце проживання громадян багатоквартирних 

житлових будинків. 

 

2.3. довести до відома співвласників багатоквартирного будинку 

рішення сесії міської ради шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міської 

ради та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), 

зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, 

відповідного оголошення. 



 

2.4. подати на затвердження сесії акти про списання багатоквартирних 

будинків з балансу за відповідною формою. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну 

депутатську комісію з бюджетних питань та фінансів. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

« 07 » червня 2018 р. 

№ 630 -VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VII скликання 
 

Про передачу соціального житла з 

балансу виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради на 

баланс управління майном 

комунальної власності та 

забезпечення благоустрою міста 

Татарбунари 

 

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. Передати з балансу виконавчого комітету Татарбунарської міської 

ради на баланс управління майном комунальної власності та забезпечення 

благоустрою міста Татарбунари соціальне житло відповідно пункту 2 цього 

рішення. 
 

2. Перелік соціального житла, що передається з балансу виконавчого 

комітету міської ради на баланс управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою міста, їх тип, адреса, загальна площа та вартість 

такі: 
 

№ 

Тип 

соціально 

го житла 

 

Адреса 

Загальна 

площа 

(метри 

квадратні) 

Інвентарн 

ий номер 

Залишкова 

вартість на 

дату 

передачі 

(гривнів) 

1. 
Квартира м. Татарбунари, вул. Робоча, 

21 кв. 2 

39,2  316675 

2. 

Квартира м. Татарбунари, 

Соборна, 10, кв. 7 

вул. 

36,5  323645 

3. 

Будинок м. Татарбунари, 

Верхня,12 

вул. 

115  478000 

4. 
Будинок м. Татарбунари, 

Маяковського, 82 

70,4  478000 



вул. 

5. 

Будинок м. Татарбунари, 

Слав’янська, 41 

вул. 

88,5  323645 

6. 
Будинок м. Татарбунари, вул. 

Партизанська, 22 

80,4  537750 

   

7. Квартира м. Татарбунари, вул. 

Івана Кожедуба,16, кв. 2 

27,4  46000 

 Разом    2503715 
 

3. Створити комісію по передачі соціального житла з балансу виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради на баланс управління майном 

комунальної власності та забезпечення благоустрою міста Татарбунари в 

наступному складі: 

Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії: 

Горзов Г.А. – головний спеціаліст сектору з питань бюджету та інвестицій 

відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) міської ради; 

Вівіч Т.І.- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку виконавчого 

комітету (апарату) міської ради; 

Даскалєску О.Є – керівник управління майном комунальної власності та 

забезпечення благоустрою міста; 

Чубара А.В. – головний бухгалтер управління майном комунальної власності 

та забезпечення благоустрою міста. 

 

4. Комісії скласти відповідні акти прийому-передачі зазначених 

необоротних активів. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 

 

 

 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

 

 

 

 

 

« 07 » червня 2018 р. 

№ 631 -VII 

 

 

 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VII скликання 
 

Про встановлення фіксованих  

ставок єдиного податку для фізичних  

осіб - підприємців на 2019 рік 

 

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Податкового кодексу 

України № 2755-IV від 02.12.2010 Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на 2019 рік фіксовані ставки єдиного податку для 

фізичних осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності: 

1.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків 

розміру прожиткового  мінімуму   для   працездатних   осіб,   встановленого   

законом   на   1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на 

календарний місяць. 

1.2. Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць. 

 

2. Забезпечити оприлюднення цього рішення на інформаційному 

стенді міської ради та в районній газеті «Татарбунарський вісник». 

 

3. Контроль  за виконанням  даного рішення   покласти  на постійну 

комісію з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 
 

 

Міський голова                                               А.П.Глущенко 

 

 

 

« 07 » червня 2018 р. 

№ 632 -VII 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Татарбунарського району Одеської області 

Двадцять шоста сесія  VIІ скликання 

Код згідно з КОАТУУ 5125010100 

 

РІШЕННЯ 

Про встановлення ставок земельного податку на 

землю, пільг зі сплати земельного податку та ставок 

орендної плати за землю на 2019 рік на території 

Татарбунарської міської ради   

 

Керуючись пунктами 282, 283, абзацами другим і третім пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України та пунктами 24, 35 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 08.07.2015 року № 1188-

VI «Про встановлення ставок плати за землю, пільг по сплаті земельного 

податку та затвердження «Положення про плату за землю на території 

Татарбунарської міської ради», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2019 рік на території Татарбунарської міської ради: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1; 

2) пільги зі сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб 

згідно з додатком 2; 

3)ставки орендної плати за землю згідно з додатком 3. 

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 01.01.2019 року. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 

 «07» червня 2018 р. 

№ 633- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від «07» червня 2018 року  

№ 633 - VII 

 

СТАВКИ  

земельного податку1 

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2019 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 

Код 

обла

сті 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

  51        51250         5125010100    місто Татарбунари та територія 

Татарбунарської міської ради 

1.Ставки податку: 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва4 

0,8000 0,8000   

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва4 

(багаторічні насадження в віці плодоношення) 

0,4000 0,4000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

 

0,8000 0,8000   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 (багаторічні насадження в 

віці плодоношення) 

0,4000 0,4000   

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства4 

0,8000 0,8000   

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства 4 

(багаторічні насадження в віці плодоношення) 

0,4000 0,4000   

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства4 

1,0000 1,0000 

 
  

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства4  

(багаторічні насадження в віці плодоношення) 

1,0000 1,0000 

 
  

01.05 Для індивідуального 
садівництва4 

1,0000 1,0000   

01.06 Для колективного садівництва4 1,0000 1,0000   

01.07 Для городництва4 1,0000 1,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби4 

1,0000 1,0000   

01.09 Для дослідних і навчальних 
цілей  

0,3000 0,3000   

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

1,0000 1,0000   

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві  

1,0000 1,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 

1,0000 1,0000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
сільськогосподарської продукції  

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

1,0000 1,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-
01.13 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка)4 

0,0500 0,0500   

02.02 Для колективного житлового 
будівництва4 

0,0500 0,0500   

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

0,0500 0,0500   

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,0500 0,0500   

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

3,0000 3,0000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   0,0500 0,0500   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-
02.07 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

03 Землі громадської забудови  



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування4 

0,0000 0,0000   

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти4 

0,0500 0,0500   

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги4 

(державних і комунальних)  

0,0500 0,0500   

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я 
(приватних) 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
релігійних організацій4 

1,5000 1,5000   

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських організацій4 

1,5000 1,5000   

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування4 

1,5000 1,5000   

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій 
та органів4 

1,5000 1,5000   

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі  

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.08 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та 
закладів громадського 
харчування  

3,0000 3,0000   

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ  

3,0000 3,0000   

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

1,0000 1,0000   

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування  

0,0500 0,0500   

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів побутового 
обслуговування   

1,5000 1,5000   

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів ДСНС4 

0,0500 0,0500   

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших будівель 
громадської забудови   

1,5000 1,5000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-
03.15 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

1,0000 1,0000   

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та 
використання біосферних 

0,0500 0,0500   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
заповідників  

04.02 Для збереження та 
використання природних 
заповідників4 

0,0500 0,0500   

04.03 Для збереження та 
використання національних 
природних парків4 

0,0500 0,0500   

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних садів4 

0,0500 0,0500   

04.05 Для збереження та 
використання зоологічних 
парків  

0,0500 0,0500   

04.06 Для збереження та 
використання дендрологічних 
парків  

0,0500 0,0500   

04.07 Для збереження та 
використання парків - пам’яток 
садово-паркового мистецтва  

0,0500 0,0500   

04.08 Для збереження та 
використання заказників  

0,0500 0,0500   

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ  

0,0500 0,0500   

04.10 Для збереження та 
використання пам’яток природи  

0,0500 0,0500   

04.11 Для збереження та 
використання регіональних 
ландшафтних парків  

0,0500 0,0500   

05 Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в 
межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та 
які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення 
наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)                      0,0500         

0,0500 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів4 

0,0500 0,0500   

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих 
закладів4(приватних) 

1,0000 1,0000   

06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних ресурсів  

1,0000 1,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,0000 1,0000   

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-
06.03 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

1,0000 1,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення4 

1,0000 1,0000   

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту4 

0,0500 0,0500   

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту4 

(приватних) 

1,0000 1,0000   

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

0,0500 0,0500   

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

0,0500 0,0500   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-
07.04 та для збереження та 
використання земель природно-

1,0000 1,0000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
заповідного фонду  

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони 
об’єктів культурної спадщини   

0,0500 0,0500   

08.02 Для розміщення та 
обслуговування музейних 
закладів  

0,0500 0,0500   

08.03 Для іншого історико-
культурного призначення  

0,0500 0,0500   

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-
08.03 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з ним 
послуг   

0,0500 0,0500   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,0500 0,0500   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-
09.02 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

0,0500 0,0500   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

0,0200 0,0200   

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами (які 
передані у користування 
фізичним особам, іншим 
субєктам підприємницької 
діяльності  або спільно з ними 
використовуються) 

0,0200 0,0200   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними 
смугами  

0,0200 0,0200   

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами 
і каналами  

0,0200 0,0200   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами 
і каналами (у частині, що 
стосується каналів, які передані 
у користування фізичним 
особам, іншим субєктам 
підприємницької діяльності  або 
спільно з ними 
використовуються) 

0,3000 0,3000   

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів  

0,0200 0,0200   

10.06 Для сінокосіння  1,0000 1,0000   

10.06 Для сінокосіння (які передані у 
користування фізичним особам, 
іншим субєктам 
підприємницької діяльності  або 
спільно з ними 
використовуються) 

1,0000 1,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  0,3000 0,3000   

10.07 Для рибогосподарських потреб 
(які передані у користування 
фізичним особам, іншим 
субєктам підприємницької 
діяльності  або спільно з ними 
використовуються) 

0,3000 0,3000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

10.08 Для культурно-оздоровчих 
потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей  

1,0000 1,0000   

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт  

0,0200 0,0200   

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних 
та лінійних споруд  

0,0200 0,0200   

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг 
морів, морських заток і лиманів  

1,0000 1,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-
10.11 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

0,0200 0,0200   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами   

1,5000 1,5000   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості  

1,5000 1,5000   

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та 
підприємств  

1,5000 1,5000   

11.04 Для розміщення та експлуатації 1,5000 1,5000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення 
газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-
11.04 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

1,5000 1,5000   

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

1,5000 1,5000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 
транспорту   

1,5000 1,5000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

1,5000 1,5000   

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного 
транспорту  

1,5000 1,5000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

1,5000 1,5000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій  

1,5000 1,5000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого 
наземного транспорту  

1,5000 1,5000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-
12.09 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

1,5000 1,5000   

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об’єктів 
поштового зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-
13.03, 13.05 та для збереження 
та використання земель 
природно-заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України4 

0,0000 0,0000   

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
установ і організацій   

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та 
теплової енергії  

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-
14.02 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил4 

0,0500 

 

0,0500   

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності військових частин 
(підрозділів) Національної 
гвардії4 

0,0500 

 

0,0500   

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держприкордонслужби4 

0,0500 

 

0,0500   

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності СБУ4 

0,0500 

 

0,0500   

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держспецтрансслужби4 

0,0500 

 

0,0500   

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки4 

0,0500 

 

0,0500   

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, утворених 
відповідно до законів, 
військових формувань4 

0,0500 

 

0,0500   

15.08 Для цілей підрозділів 15.01- 0,0500 

 

0,0500   



Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування2 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
15.07 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

16 Землі запасу  1,0000 

 

1,0000   

17 Землі резервного фонду  1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування4 1,0000 

 

1,0000   

18 Землі загального користування4 

(у частині що використовуються 
садовими (городними) 
товариствами, кооперетива-ми 
та іншими об’єднаннями 
громадян власників та 
користувачів садових та 
городних ділянок) 

0,0500 0,0500   

19 Для цілей підрозділів 16-18 та 
для збереження та використання 
земель природно-заповідного 
фонду  

0,0500 0,0500   

__________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних 

населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним 

населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками. 

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією 

видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 

23 липня 2010 р. № 548. 

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 

пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового 

кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби 

чотирма) десятковими знаками після коми.  

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, 

звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування 



земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу 

України. 
 

2.Ставка земельного податку за земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 

встановлюється у розмірі 6 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.  

3. Ставка земельного податку за земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від 

місцезнаходження), які перебувають у постійному користуванні суб’єктів 

господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 

встановлюється у розмірі 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від «07» червня 2018 р. № 633- VII 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку1 

 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 

 з 01  січня  2019 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 

Код області 
Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

51                       51250                5125010100                             місто 

Татарбунари 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1.1. Від сплати земельного податку звільняються 

фізичні                 та юридичні особи відповідно до 

статей 281, 282 Податкового кодексу України. 

100 

1.2. Від сплати податку також звільняються відповідно до статті 

 283 Податкового кодексу України:  

1.2.1. заповідники, у тому числі історико-культурні, 

національні природні парки, заказники (крім 

мисливських), парки державної та комунальної 

власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні 

сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки 

природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово- 

100 



паркового мистецтва (коди: 04.01 – 04.11, 05, 08.01-

08.04); 

1.2.2. дослідні господарства науково-дослідних 

установ і навчальних закладів сільськогосподарського 

профілю та професійно-технічних училищ(коди:01.09, 

03.11); 

 

100 

1.2.3. органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, органи прокуратури, заклади, 

установи та організації, спеціалізовані санаторії 

України для реабілітації, лікування та оздоровлення 

хворих, військові формування, утворені відповідно до 

законів України, Збройні Сили України та Державна 

прикордонна служба України, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів або фондів, (коди: 03.01 - 03.06, 

03.11, 03.14, 04.01 - 04.05, 10.01 – 10.12, 12.04, 13.05, 

15.01 - 15.08); 

 

100 

1.2.4. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України незалежно від їх підпорядкованості, у тому 

числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади 

України, які знаходяться на балансі підприємств, 

установ та організацій (коди: 06.01); 

 

100 

1.2.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, 

заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, 

соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного 

або місцевих бюджетів (коди: 06.01, 07.01-07.02); 

100 

1.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами із земельного податку, 

надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, 

податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх 

частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової 

території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання 

ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим 

бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам 

незалежно від форм власності і джерел фінансування. 

 

__________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 

статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. 



У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від «07» червня 2018 р. № 633- VII 

 

СТАВКИ  

оренди землі 

1.Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 

з 01 січня 2019 року. 

 

2.Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

       51           51250   5125010100  місто Татарбунари та територія 

Татарбунарської міської ради 

3. Для земельних ділянок несільськогосподарського призначення в межах 

населеного пункту, які не мають кадастрового номеру, ставка оренди  в 1,5 

раза більше, ніж в пункті 4, але не повинна перевищувати 12%. 

4.Ставки оренди землі: 

Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва4 

5,0000 5,0000   

01.02 Для ведення фермерського 
господарства4 

 

5,0000 5,0000   

01.03 Для ведення особистого 5,0000 5,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
селянського господарства4 

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства4 

5,0000 5,0000   

01.05 Для індивідуального 
садівництва 

3,0000 3,0000   

01.06 Для колективного садівництва 3,0000 3,0000   

01.07 Для городництва 3,0000 3,0000   

01.08 Для сінокосіння і випасання 
худоби 

3,0000 3,0000   

01.09 Для дослідних і навчальних 
цілей  

3,0000 3,0000   

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

3,0000 3,0000   

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві  

3,0000 3,0000   

01.12 Для розміщення інфраструктури 
оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

3,0000 3,0000   

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення 

3,0000 3,0000   

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-
01.13 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.02 Для колективного житлового 
будівництва 

3,0000 3,0000   

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного житлового 
будинку 

3,0000 3,0000   

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

3,0000 3,0000   

02.05 Для будівництва індивідуальних 
гаражів  

3,0000 3,0000   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

02.07 Для іншої житлової забудови   3,0000 3,0000   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-
02.07 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

3,0000 3,0000   

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти 

3,0000 3,0000   

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги 

(державних і комунальних) 

3,0000 3,0000   

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
закладів охорони здоров’я 
(приватних) 

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
релігійних організацій 

3,0000 3,0000   

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських організацій 

3,0000 3,0000   

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування 

3,0000 3,0000   

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій 
та органів 

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі  

8,0000 8,0000   

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі для оптової та 
роздрібної торгівлі паливо-
мастильними матеріалами (АЗС 
та АГЗС) 

8,2500 8,2500   

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі (спілок споживчих 
товариств) 

3,0000 3,0000   

03.07 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
торгівлі (аптек) 

6,0000 6,0000   

03.08 Для будівництва та 6,0000 6,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та 
закладів громадського 
харчування  

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ  

4,0000 4,0000   

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

3,0000 3,0000   

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

3,0000 3,0000   

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування  

3,0000 3,0000   

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів побутового 
обслуговування   

4,0000 4,0000   

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів ДСНС 

3,0000 3,0000   

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших будівель 
громадської забудови   

4,0000 4,0000   

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-
03.15 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та 
використання біосферних 
заповідників  

3,0000 

 

3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

04.02 Для збереження та 
використання природних 
заповідників 

3,0000 3,0000   

04.03 Для збереження та 
використання національних 
природних парків 

3,0000 3,0000   

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних садів 

3,0000 3,0000   

04.05 Для збереження та 
використання зоологічних 
парків  

3,0000 3,0000   

04.06 Для збереження та 
використання дендрологічних 
парків  

3,0000 3,0000   

04.07 Для збереження та 
використання парків – пам’яток 
садово-паркового мистецтва  

3,0000 3,0000   

04.08 Для збереження та 
використання заказників  

3,0000 3,0000   

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ  

3,0000 3,0000   

04.10 Для збереження та 
використання пам’яток природи  

3,0000 3,0000   

04.11 Для збереження та 
використання регіональних 
ландшафтних парків  

3,0000 3,0000   

05 Землі іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в 
межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та 
які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення 
наукових досліджень, освітньої та виховної роботи)                      3,0000 -        
3,0000 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються або можуть використовуватися  



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів 

3,0000 3,0000   

06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних ресурсів  

3,0000 3,0000   

06.03 Для інших оздоровчих цілей  3,0000 3,0000   

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-
06.03 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення 

3,0000 3,0000   

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту 

3,0000 3,0000   

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

3,0000 3,0000   

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

3,0000 3,0000   

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-
07.04 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони 
об’єктів культурної спадщини   

3,0000 3,0000   

08.02 Для розміщення та 
обслуговування музейних 
закладів  

3,0000 3,0000   

08.03 Для іншого історико- 3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
культурного призначення  

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-
08.03 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового 
господарства і пов’язаних з ним 
послуг   

3,0000 3,0000   

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

3,0000 3,0000   

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-
09.02 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за 
водними об’єктами  

3,0000 3,0000   

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними 
смугами  

3,0000 3,0000   

10.03 Для експлуатації та догляду за 
смугами відведення  

3,0000 3,0000   

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами 
і каналами  

3,0000 3,0000   

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів  

3,0000 3,0000   

10.06 Для сінокосіння  3,0000 3,0000   

10.07 Для рибогосподарських потреб  3,0000 3,0000   

10.08 Для культурно-оздоровчих 
потреб, рекреаційних, 

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
спортивних і туристичних цілей  

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт  

3,0000 3,0000   

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних 
та лінійних споруд  

3,0000 3,0000   

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг 
морів, морських заток і лиманів  

3,0000 3,0000   

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-
10.11 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами   

3,0000 3,0000   

11.02 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості  

4,0000 4,0000   

11.03 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та 
підприємств  

4,0000 4,0000   

11.04 Для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд 

4,0000 4,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення 
газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-
11.04 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд залізничного 
транспорту 

3,0000 3,0000   

12.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд морського 
транспорту   

3,0000 3,0000   

12.03 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд річкового 
транспорту   

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства 

3,0000 3,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства 
(автостанції для перевезення 
пасажирів у міжміському 
сполученні) 

5,0000 5,0000   

12.04 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства (на 
автостанції під об’єктами 

8,0000 8,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
торгівлі) 

12.05 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд авіаційного 
транспорту  

3,0000 3,0000   

12.06 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів трубопровідного 
транспорту  

3,0000 3,0000   

12.07 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд міського 
електротранспорту  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій  

3,0000 3,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій 
(автостанції для перевезення 
пасажирів у міжміському 
сполученні, станції технічного 
обслуговуввання, мийки, 
щиномонтаж) 

5,0000 5,0000   

12.08 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій (на 
автостанції під об’єктами 
торгівлі) 

8,0000 8,0000   

12.09 Для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд іншого 
наземного транспорту  

3,0000 3,0000   

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-
12.09 та для збереження та 
використання земель природно-

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
заповідного фонду  

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд 
телекомунікацій  

3,0000 3,0000   

13.01 Для розміщення та експлуатації 
об’єктів і споруд 
телекомунікацій (для станцій 
мобільного та/або 
супутникового зв’язку) 

12,0000 12,0000   

13.02 Для розміщення та експлуатації 
будівель та споруд об’єктів 
поштового зв’язку  

4,0000 4,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв’язку  

3,0000 3,0000   

13.03 Для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв’язку 
(для станцій мобільного та/або 
супутникового зв’язку) 

12,0000 12,0000   

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-
13.03, 13.05 та для збереження 
та використання земель 
природно-заповідного фонду 

3,0000 3,0000   

13.05 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 

3,0000 3,0000   

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій   

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та 
теплової енергії  

3,0000 3,0000   

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-
14.02 та для збереження та 
використання земель природно-
заповідного фонду  

3,0000 3,0000   

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної 
діяльності Збройних Сил 

3,0000 3,0000   

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності військових частин 
(підрозділів) Національної 
гвардії 

3,0000 3,0000   

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держприкордонслужби 

3,0000 3,0000   

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності СБУ 

3,0000 3,0000   

15.05 Для розміщення та постійної 
діяльності 
Держспецтрансслужби 

3,0000 3,0000   

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби зовнішньої 
розвідки 

3,0000 3,0000   

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, утворених 
відповідно до законів, 
військових формувань 

3,0000 3,0000   

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-
15.07 та для збереження та 

3,0000 3,0000   



Вид цільового призначення земель1 

Ставки оренди землі  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

Код1 Найменування1 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
використання земель природно-
заповідного фонду 

18 Землі загального користування 3,0000 3,0000   
 

¹Вид та код цільового призначення земель зазначається згідно з 

Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом 

Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

У К Р А Ї Н А 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

Татарбунарського району Одеської області 

       Двадцять шоста сесія  VIІ скликання 

Код згідно з КОАТУУ 5125010100 

 

РІШЕННЯ 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки на 

території Татарбунарської міської ради на 2019 рік 

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Татарбунарська міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2019 рік на території Татарбунарської міської ради на 

території Татарбунарської міської ради: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 

згідно з додатком 2. 

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 01.01.2019 року. 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 634- VII 
 

 



Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від « 07  » червня  2018 р. № 634- VII 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

1. Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 

року. 

2. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код згідно 

з КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці або  

населеного пункту, або території об’єднаної 

територіальної громади 

            51                          512050                5125010100                                   місто 

Татарбунари    

              

        3. Для нежитлових об’єктів капітального будівництва зазначених у пункті 

4 з кодами класифікації 1271.1-1271.9 до 1274.5 розмір ставки податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинні справлятись у 

подвійному розмірі щодо нежитлових об’єктів, які розміщені на земельних 

ділянках без кадастрового номеру та без зареєстрованого речового права на 

використання земельної ділянки, але не більше 1,5 відсотка від мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

за 1 квадратний метр бази оподаткування. 

 

4. Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки: 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні  

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1  Будинки одноквартирні масової 

забудови  

0,02   0,02   

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні 0,02   0,02   



Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

підвищеної комфортності  

1110.3  Будинки садибного типу  0,02   0,02   

1110.4  Будинки дачні та садові  0,02   0,02   

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами5 

1121.1  Будинки двоквартирні масової 

забудови  

0,02   0,02   

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні 

підвищеної комфортності  

0,02   0,02   

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової 

забудови  

0,02   0,02   

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні  

0,02   0,02   

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,02   0,02   

113  Гуртожитки5 

1130.1  Гуртожитки для робітників та 

службовців 

0,02   0,02   

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих 

навчальних закладів5 

0,02   0,02   

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних 

закладів5 

0,02   0,02   

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого 

віку та інвалідів5 

0,02   0,02   

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 0,02   0,02   

1130.6  Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

0,02   0,02   

1130.9  Будинки для колективного проживання 

інші  

0,02   0,02   

        

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 



Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,04   0,04   

1211.2  Мотелі  0,04   0,04   

1211.3  Кемпінги  0,04   0,04   

1211.4  Пансіонати  0,04   0,04   

1211.5  Ресторани та бари  0,30   0,30   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,02   0,02   

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,02   0,02   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,02   0,02   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не класифіковані раніше  

0,02   0,02   

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні5 

1220.1  Будівлі органів державного та 

місцевого управління5 

0,02   0,02   

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,02   0,02   

1220.3  Будівлі органів правосуддя5 0,02   0,02   

1220.4  Будівлі закордонних представництв5 0,02   0,02   

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств  

0,02   0,02   

1220.9  Будівлі для конторських та 

адміністративних цілей інші  

0,40   0,40   

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини 0,08   0,08   

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для 

ярмарків5 

0,02   0,02   

1230.3  Станції технічного обслуговування 

автомобілів  

0,30   0,30   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні, тощо 0,30   0,30   



Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування  

0,04   0,04   

1230.6  Будівлі підприємств побутового 

обслуговування  

0,30   0,30   

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,30   0,30   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту  

0,04   0,04   

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту  

0,04   0,04   

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  0,04   0,04   

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі 

повітряного транспорту  

0,04   0,04   

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та 

пов’язані з ними будівлі  

0,04   0,04   

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних 

доріг  

0,04   0,04   

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо  

0,04   0,04   

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, 

вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  

0,04   0,04   

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

інші  

0,04   0,04   

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,04   0,04   

1242.2  Гаражі підземні  0,04   0,04   

1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,04   0,04   

1242.4  Навіси для велосипедів  0,04   0,04   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові5 



Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування 

та металообробної промисловості5 

0,02   0,02   

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 0,02   0,02   

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5 

0,02   0,02   

1251.4  Будівлі підприємств легкої 
промисловості5 

0,02   0,02   

1251.5  Будівлі підприємств харчової 
промисловості5 

0,02   0,02   

1251.6  Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

0,02   0,02   

1251.7  Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-
паперової промисловості5 

0,02   0,02   

1251.8  Будівлі підприємств будівельної 
індустрії, будівельних матеріалів та 
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової 
промисловості5 

0,02   0,02   

1251.9  Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне5 

0,02   0,02   

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів 

та газу  

0,04   0,04   

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,04   0,04   

1252.3  Силоси для зерна  0,04   0,04   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів  

0,04   0,04   

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,04   0,04   

1252.6  Холодильники  0,04   0,04   

1252.7  Складські майданчики  0,04   0,04   

1252.8  Склади універсальні  0,04   0,04   

1252.9  Склади та сховища інші5 0,04   0,04   

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого призначення 



Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,02   0,02   

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів  

0,02   0,02   

1261.3  Цирки  0,02   0,02   

1261.4  Казино, ігорні будинки  1,50   1,50   

1261.5  Музичні та танцювальні зали, 

дискотеки  

0,04   0,04   

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,02   0,02   

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї5 0,02   0,02   

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 0,02   0,02   

1262.3  Технічні центри  0,02   0,02   

1262.4  Планетарії5 0,02   0,02   

1262.5  Будівлі архівів5 0,02   0,02   

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних 

садів5 

0,02   0,02   

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ  

0,02   0,02   

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,02   0,02   

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх 
навчальних закладів5 

0,02   0,02   

1263.4  Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів5 

0,02   0,02   

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

0,02   0,02   

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних 
закладів для дітей з особливими 
потребами5 

0,02   0,02   

1263.7  Будівлі закладів з фахової 

перепідготовки  

0,02   0,02   



Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

0,02   0,02   

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних 

закладів інші5 

0,02   0,02   

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні 

територіального обслуговування, 

навчальних закладів5 

0,02   0,02   

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 0,02   0,02   

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні 

центри, пологові будинки5 

0,02   0,02   

1264.4  Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації5 

0,02   0,02   

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць 

та Збройних Сил5 

-   -   

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації5 

0,02   0,02   

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші5 

0,02   0,02   

1265  Зали спортивні5 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, 

волейбольні, тенісні тощо  

0,02   0,02   

1265.2  Басейни криті для плавання  0,02   0,02   

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,02   0,02   

1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,02   0,02   

1265.5  Тири  0,02   0,02   

1265.9  Зали спортивні інші  0,02   0,02   

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства5 

1271.1  Будівлі для тваринництва5 0,02   0,02   

1271.2  Будівлі для птахівництва5 0,02   0,02   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 0,02   0,02   



Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

код2 найменування2 

для юридичних 

осіб 

для фізичних 

осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 0,02   0,02   

1271.5  Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства5 

0,02   0,02   

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 0,02   0,02   

1271.7  Будівлі рибного господарства5 0,02   0,02   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

0,02   0,02   

1271.9  Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 

0,02   0,02   

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, 
синагоги тощо5 

-   -   

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,02   0,02   

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 -   -   

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 -   -   

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та 
історичні місця, що охороняються 
державою5 

-   -   

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні 
будівлі, статуї5 

-   -   

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1  Казарми Збройних Сил5 -   -   

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних 
служб5 

-   -   

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів5 

-   -   

        

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,04   0,04   

1274.5  Будівлі з облаштування населених 
пунктів  

0,02   0,02   

 

 



1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних 

населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним 

населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються 

відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, 

затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 

пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 

Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у 

разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної 

одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від 

зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, 

звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до 

норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Татарбунарської міської ради 

від «07»червня 2018 р. № 634- VII 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію 

 з 01 січня 2019 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 

Код області 
Код 

району 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

51                      51250               5125010100                                    місто 

Татарбунари 

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Будівлі та споруди всіх категорій та класифікацій 

(коди:11 – 1274.5), які утримуються за рахунок 

державного  бюджету, міського бюджету або бюджетів 

органів місцевого самоврядування, а також 

комунальних підприємств1 

100 

  

Будівлі всіх категорій та класифікацій (коди:11 – 

1274.5), які належать на праві власності учасникам 

антитерористичної операції на сході України та іншим 

учасникам бойових дій на сході України, і їх право 

зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно  

100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 

статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним 

пунктом пільги затверджуються окремо. 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про встановлення ставки збору за місця 

паркування транспортних засобів на території 

Татарбунарської міської ради на 2019 рік 

 

Керуючись статтею 268ˡ Податкового кодексу України № 2755-IV від 

02.12.2010 року, пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України  «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року 

№1791- VІIІ, Татарбунарська міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А : 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

        1.Встановити на 2019 рік на території Татарбунарської міської ради 

ставки збору за місця паркування транспортних засобів за кожний день 

провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у 

гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та 

провадження такої діяльності, у розмірі 0,035 відсотка мінімальної заробітної 

плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, щодо 

земельної ділянки, яка згідно з рішенням Татарбунарської міської ради, 

спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на 

автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, 

а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), 

які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі 

земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних 

засобів. 

 

  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 01.01.2019 року. 

 



 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 

 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 635- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про встановлення транспортного податку на 

території Татарбунарської міської ради, щодо 

граничного розміру транспортного податку на 

2019 рік 

  

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтями 7, 12, 

267 Податкового кодексу України, Законом України  «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в 

Україні» від 21.12.2016 року №1797- VІIІ,  пунктом 24 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на 2019 рік на території Татарбунарської міської ради 

транспортний податок, для легкових автомобілів, з року випуску яких минуло 

не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить 

понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, у розмірі 25 000 гривень за 

кожен легковий автомобіль. 

 

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 01.01.2019 року. 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 636- VII 

 



 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

                                

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду в м. 

Татарбунари за клопотанням фізичної особи - 

підприємця Султана Валерія 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 50 Закону України «Про землеустрій», Законом 

України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та проект землеустрою 

фізичної особи - підприємця Султана Валерія Івановича, Татарбунарська 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.    Затвердити проект землеустрою щодо віддедення земельної ділянки у 

довгострокову  оренду строком на 49(сорок дев’ять) років гр.Султану Валерію 

Івановичу для експлуатації та  обслуговування будівель по виробництву 

меблів, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вул. Барінова, будинок 44. Кадастровий номер 5125010100:02:001:0242. Площа 

земельної ділянки 0,1881 га. 

 

2. Надати у довгострокову  оренду строком на 49(сорок дев’ять) років 

фізичній особі – підприємцю Султану Валерію Івановичу для експлуатації та  

обслуговування будівель по виробництву меблів, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 44, з 

кадастровим номером 5125010100:02:001:0242,  площею  - 0,1881 га. 

  

3. Зобов`язати Султана Валерія Івановича: 

3.1. Здійснити державну реєстрацію речового 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 637- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в м. 

Татарбунари за клопотанням громадян 

Веліксара Федора Федоровича та Веліксара 

Сергія Федоровича 

 

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 50 Закону України «Про землеустрій», Законом 

України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та проект землеустрою 

громадян Веліксара Федора Федоровича та Веліксара Сергія Федоровича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.    Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову  оренду строком на 49(сорок дев’ять) років громадянам 

Веліксару Федору Федоровичу та Веліксару Сергію Федоровичу для 

будівництва, експлуатації та  обслуговування торгового об’єкту, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, 

будинок 19/1. Кадастровий номер 5125010100:02:004:0307. Площа земельної 

ділянки 0,0313  га. 

 

2. Надати у довгострокову  оренду строком на 49(сорок дев’ять) років 

фізичній особі – підприємцю Веліксару Федору Федоровичу та громадянину 

Веліксару Сергію Федоровичу для будівництва, експлуатації та  

обслуговування торгового об’єкту, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Горького, будинок 19/1, з 

кадастровим номером 5125010100:02:004:0307,  площею  - 0,0313  га. 

 

 3. Зобов`язати Веліксара Федора Федоровича та Веліксара Сергія 

Федоровича: 

 3.1. Здійснити державну реєстрацію речового 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 638- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  для 

передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Бондаренко Людмили Леонідівни 

 

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 клопотання та технічну документацію Бондаренко Людмили 

Леонідівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бондаренко 

Людмилі Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, будинок 41. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0243. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бондаренко Людмилі Леонідівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Барінова, 

будинок 41, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0243. 

 

3. Зобов`язати Бондаренко Людмилу Леонідівну: 

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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 639- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Гайдай Надії 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 клопотання та технічну документацію Гайдай Надії Іванівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гайдай Надії 

Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 38. Площа 

земельної ділянки 0,0919 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0241. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Гайдай 

Надії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 

38, площею - 0,0919 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0241. 

 

3. Зобов`язати гр. Гайдай Надію 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 640- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Гончаренко Наталі 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», 

розглянувши клопотання та технічну документацію Гончаренко Наталі 

Михайлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гончаренко 

Наталії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Маяковського, 

будинок 65. Площа земельної ділянки 0,0794 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1232. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 

Гончаренко Наталії Михайлівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця 

Маяковського, будинок 65, площею - 0,0794 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1232. 

 

3.Зобов`язати гр. Гончаренко Наталію 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 641- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Гайдаржи 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 клопотання та технічну документацію Гайдаржи Олени 

Миколаївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гайдаржи 

Олені Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 36-а. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1233. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Гайдаржи Олені Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, 

будинок 36-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1233. 

 

3.Зобов`язати Гайдаржи 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 «07» червня 2018 р. 

№ 642- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для надання в оренду в м. Татарбунари за 

клопотанням Прокопець Дар’ї Андріївни 

 

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 клопотання та технічну документацію Прокопець Дар’ї 

Андріївні, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Прокопець 

Дар’ї Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 43. 

Площа земельної ділянки 0,0611 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1219. 

 

2.  Надати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Прокопець Дар’ї 

Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 43, 

площею - 0,0611 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1219. 

 

3.Зобов`язати Прокопець Дар’ю Андріївну: 

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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 643- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Градинар Олександра 

Олександровича та Градинар Валентини 

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 клопотання та технічну документацію Градинар Олександра 

Олександровича та Градинар Валентини Олександрівни, подані документи, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Градинар 

Олександру Олександровичу та гр.Градинар Валентині Олександрівні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 24. Площа земельної 

ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1223. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність ( по ½ кожному) гр. Градинар Олександру Олександровичу та 

гр.Градинар Валентині Олександрівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Клюшнікова, будинок 24, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1223. 

 

3.Зобов`язати гр. Градинар Олександра Олександровича та гр.Градинар 

Валентину 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 644- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Мазура Павла Валерійовича 

 

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 клопотання та технічну документацію Мазура Павла 

Валерійовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мазуру 

Павлу Валерійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 31. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0244. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Мазуру 

Павлу Валерійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 31, 

площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0244. 

 

3.Зобов`язати Мазура Павла Валерійовича: 

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.  

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 645- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Головченко Ольги Семенівни 

 

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 клопотання та технічну документацію Головченко Ольги 

Семенівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Головченко 

Ользі Семенівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, будинок 17. 

Площа земельної ділянки 0,0938 га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0306. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Головченко Ользі Семенівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кутузова, 

будинок 17, площею - 0,0938 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0306. 

 

3.Зобов`язати Головченко Ольгу Семенівну: 

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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 646- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Мазур Надії 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 клопотання та технічну документацію Мазур Надії Павлівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мазур Надії 

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 45-а. 

Площа земельної ділянки 0,0789 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0245. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Мазур 

Надії 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 

45-а, площею - 0,0789 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0245. 

 

3.Зобов`язати Мазур Надію 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 647- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Фунтікової Інни 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 клопотання та технічну документацію Фунтікової Інни 

Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Фунтіковій 

Інні Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район,  м. Татарбунари, вул. Пушкіна, будинок 11. 

Площа земельної ділянки 0,0196  га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0305. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Фунтіковій Інні Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район,  м. Татарбунари, вул. вул. Пушкіна, 

будинок 11, з площею земельної ділянки 0,0196 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0305. 

 

3.Зобов`язати Фунтікову Інну 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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 648- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Котовича Віктора 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 клопотання та технічну документацію Котовича Віктора 

Григоровича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), громадянину 

Котовичу Віктору Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, 

будинок 62-а. Площа земельної ділянки 0,0613 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1218. 

 

2.  Передати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Котовичу 

Віктору Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 62-а, площею - 0,0613 га, 

з кадастровим номером 5125010100:02:002:1218. 

 

3.Зобов`язати Котовича Віктора Григоровича: 

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.  

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 649- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

в м. Татарбунари за клопотанням Євчевої Олени 

Антонівни 

 

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 клопотання та технічну документацію Євчевої Олени Антонівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Євчевій 

Олені Антонівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 

29. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0197. 

 

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.  

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 «07» червня 2018 р. 

№ 650- VII 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

в м. Татарбунари за клопотанням Ілікчієва 

Петра Петровича 

 

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 клопотання та технічну документацію Ілікчієва Петра Петровича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ілікчієву 

Петру Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 4. 

Площа земельної ділянки 0,0595 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1240. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова                                                                                    А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 651- VII 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

в м. Татарбунари за клопотанням Мирзи 

Миколи Микитовича 

 

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 клопотання та технічну документацію Мирзи Миколи 

Микитовича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мирзі 

Миколі Микитовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 70. 

Площа земельної ділянки 0,0829га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1216. 

 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 652- VII 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

в м. Татарбунари за клопотанням Мітакі Сергія 

Володимировича та Будяченко Тетяни 

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 клопотання та технічну документацію Мітакі Сергія 

Володимировича та Будяченко Тетяни Миколаївни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Мітакі 

Сергію Володимировичу та гр.Будяченко Тетяні Миколаївні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 12-а. Площа земельної ділянки 

0,0567 га, кадастровий номер 5125010100:02:005:1223. 

 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 653- VII 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у постійне користування в м. Татарбунари за 

клопотанням Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «ПІОНЕР»-Т 

 

          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 клопотання та графічні матеріали Об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «ПІОНЕР»-Т, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ПІОНЕР»-Т на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування для обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку та задоволення житлових, соціальних і побутових потреб 

власників(співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та нежитлових 

приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку та прибудинковій 

території), орієнтовною площею земельної ділянки 0,3490 га, за адресою: 

Одеська область, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 7. 

 

2. Зобов`язати Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«ПІОНЕР»-Т надати розроблений проект землеустрою на затвердження сесії 

Татарбунарської 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. 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 654- VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки, що 

перебуває в оренді, в м. Татарбунари за 

клопотанням товариства з обмеженою 

відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС» 

 

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 клопотання товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОВЕТСЕРВІС», Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю 

«АГРОВЕТСЕРВІС» на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки комунальної власності зцільового призначення: 

В.03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – комплексу 

ветеринарної аптеки на цільве призначення: В.03.13, для будівництва та 

обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, без зміни 

геометричних розмірів земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0082, площею – 0,0352 га, за адресою:Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Соборна, будинок 14. 

 

2. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю 

«АГРОВЕТСЕРВІС»  надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської 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. 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 «07» червня 2018 р. 

№ 655- VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в м. Татарбунари за клопотанням Кулика Сергія 

Андрійовича 

 

 

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 клопотання та графічні матеріали Кулика Сергія Андрійовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Кулику Сергію Андрійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 

будинок 6. 

 

2. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської 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. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 656- VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки, що перебуває в оренді, в м. 

Татарбунари за клопотанням Крайнюка Олександра 

Аркадійовича 

 

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 клопотання Крайнюка Олександра Аркадійовича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр.Крайнюку Олександру Аркадійовичу, на розробку 

проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 

комунальної власності зцільового призначення: В.03.07 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, на цільве призначення: В.03.13, для 

будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування, 

без зміни геоментричних розмірів земельної ділянки з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1136, площею – 0,0560 га, за адресою:Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 80-а. 

 

2. Зобов`язати Крайнюка Олександра Аркадійовича  надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії Татарбунарської 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. 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 657- VII 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в м. Татарбунари за клопотанням Будяченка 

Олексія Євгеновича 

 

 

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 клопотання та графічні матеріали Будяченка Олексія Євгеновича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Будяченку Олексію Євгеновичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,07 га, за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Пушкіна, 12. 

 

2. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської 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. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 658- VII 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в м. Татарбунари за клопотанням Апонюк 

Анастасії Василівни 

 

 

      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 клопотання та графічні матеріали Апонюк Анастасії Василівни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Апонюк Анастасії Василівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за проектною адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, 

145/1. 

 

2. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської 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. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 659- VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в м. Татарбунари за клопотанням Градинар 

Ірини Валеріївни 

 

 

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 клопотання та графічні матеріали Градинар Ірини Валеріївни, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Градинар Ірині Валеріївні, на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,076 га, за проектною адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, 

72-а. 

 

2. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської 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. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 660- VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в м. Татарбунари за клопотанням Борогана 

Андрія Івановича 

 

 

      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 клопотання та графічні матеріали Борогана Андрія Івановича, 

Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Борогану Андрію Івановичу, на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за проектною адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 66/1. 

 

2. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської 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. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 661- VII 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в м. Татарбунари за клопотанням Богатирчук 

Галини Василівни, Харченко Вікторії 

Макарівни та щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки за клопотанням 

Время Меланії Петрівни 

 

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 клопотання та графічні матеріали Богатирчук Галини Василівни, 

Харченко Вікторії Макарівни, Время Меланії Петрівни, Татарбунарська міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Богатирчук Галині Василівні, на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за проектною адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, 2-в. 

 

2. Надати дозвіл гр. Харченко Вікторії Макарівні на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,1000 га, за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Федора Бальца, 40. 

 

3. Надати дозвіл гр. Время Меланії Петрівні на розробку проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки без зміни 

геометричних розмірів, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0254, 

площею 0,0714 га, з цільового призначення: В.03.07, для будівництва та 

обслуговування об’єктів торгівлі, на цільове призначення: В.03.15 для 

будівництва та обслуговування будівель іншої громадської забудови, за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 

Серпня, буд. 1-б. 



4. Зобов`язати заявника надати розроблений проект землеустрою на 

затвердження сесії Татарбунарської міської ради.  

 

5. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 662- VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про укладання договорів оренди в м.Татарбунари за 

клопотанням громадян: Демовської Тетяни Василівни, 

Чернявського Миколи Дмитровича, Гуренко Тамари 

Михайлівни, Чебана Віктора Петровича, Данільченко 

Юрія Васильовича, Прокопця Миколи Миколайовича, 

Бею Ірини Василівни 

 

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 клопотання Демовської Тетяни Василівни, Чернявського Миколи 

Дмитровича, Гуренко Тамари Михайлівни, Чебана Віктора Петровича, 

Данільченко Юрія Васильовича, Прокопця Миколи Миколайовича, Бею Ірини 

Василівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

        1. Укласти з гр.Демовською Тетяною Василівною короткостроковий 

договір оренди землі комунальної власності із земель загального користування 

площею 0,0791 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для ведення городництва, 

терміном до 01.05.2019 року. 

          

         2. Укласти з гр.Чернявським Миколою Дмитровичем короткостроковий 

договір оренди землі комунальної власності із земель загального користування 

площею 0,2816 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для ведення городництва, 

терміном до 01.05.2019 року. 

 

3. Укласти з гр.Гуренко Тамарою Михайлівною короткостроковий 

договір оренди землі комунальної власності із земель загального користування 

площею 0,0900 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для ведення городництва, 

терміном до 01.05.2019 року. 

        

4. Укласти з гр.Чебаном Віктором Петровичем короткостроковий договір 

оренди землі комунальної власності із земель загального користування 

площею 0,4326 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 



м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для ведення городництва, 

терміном до 01.05.2019 року. 

 

5. Укласти з гр.Чебаном Віктором Петровичем короткостроковий 

договір оренди землі комунальної власності із земель загального користування 

площею 0,1186 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для ведення городництва, 

терміном до 01.05.2019 року. 

 

6. Укласти з гр.Данільченко Юрієм Васильовичем короткостроковий 

договір оренди землі комунальної власності із земель загального користування 

площею 0,2631 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для ведення городництва, 

терміном до 01.05.2019 року. 

 

7. Укласти з гр.Прокопцем Миколою Миколайовичем 

короткостроковий договір оренди землі комунальної власності із земель 

загального користування площею 0,3446 га, за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для 

ведення городництва, терміном до 01.05.2019 року. 

 

8. Укласти з гр.Бею Іриною Василівною короткостроковий договір 

оренди землі комунальної власності із земель загального користування 

площею 0,1336 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м.Татарбунари, вул.Миру, згідно викопіювання, для ведення городництва, 

терміном до 01.05.2019 року. 

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 663- VII 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 
 

 

Про вилучення до земель запасу земельної 

ділянки в м.Татарбунари за клопотанням 

Куртєвої Іванни Зіновіївни 

 

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», Цивільним кодексом України, розглянувши 

клопотання Куртєвої Іванни Зіновіївни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вилучити з користування гр. Батьковського Анатолія Івановича  до 

земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вулиця Сонячна, 7, 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 від 14.11.1991 року №178, 

у частині, що стосується гр. Батьковського Анатолія Івановича, у зв’язку з тим, 

що не приступив до будівництва на вищезазначеній ділянці протягом трьох 

років та систематичною несплатою земельного податку. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 664- VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 
 

Про вилучення до земель запасу земельної 

ділянки в м.Татарбунари за клопотанням 

Стоянової Надії Михайлівни 

 

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», Цивільним кодексом України, розглянувши 

клопотання Стоянової Надії Михайлівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вилучити з користування гр. Ткаченка Анатолія Аркадійовича  до 

земель запасу земельну ділянку за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вулиця Відрадна,8, 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 від 20.09.1991 року №151, 

у частині, що стосується гр. Ткаченка Анатолія Аркадійовича, у зв’язку з тим, 

що не приступив до будівництва на вищезазначеній ділянці протягом трьох 

років. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 665- VII 
 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про внесення змін в рішення Татарбунарської 

міської ради: від 14.07.2010 року №766-V за заявою 

гр. Брігідіна Євгена Анатолійовича, від 16.02.2018 

№560-VII за заявою гр. Мельника Олександра 

Георгійовича, від 01.08.2007 року №204-V за заявою 

Гросул Любові Володимирівни, від 12.04.2018 року 

№601-VII за заявою Гроздєвої Віри Терентіївни 

 

Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 40 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши 

заяву Брігідіна Євгена Анатолійовича, Мельника Олександра Георгійовича, 

службової записки начальника відділу земельних відносин виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради Катанова Ігоря Володимировича, 

Гросул Любові Володимирівни, Гроздєвої Віри Терентіївни,Татарбунарська 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 

14.07.2010 року №766-V у частині, що стосується гр.Брігідіна Євгена 

Анатолійовича, а саме: у пунктах 1,2 та назві рішення замість слів:  «проектно-

технічної документації по передачі земельних ділянок», зазначити слова: 

«проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки». 

 

2. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 

16.02.2018 року №560-VІІ у частині, що стосується гр.Мельника Олександра 

Георгійовича, а саме: у пункті 1 рішення замість цифр:  

«5125010100:02:004:0299», зазначити цифри: «5125010100:02:004:0294». 

 

3. Зобов’язати гр.Мельника Олександра Георгійовича, на виконання 

статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

укласти з виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради договір пайової 

участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 

Татарбунари (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування 

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури). 

 



4. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 

01.08.2007 року №204-V, у частині, що стосується гр. Гросул Любові 

Володимирівни, а саме:  

у назві та пунктах 1,2 рішення, замість слів:  «проектно-технічної 

документації по передачі земельних ділянок у власність», зазначити слова: 

«проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 

49(сорок дев’ять) років. 

 

5.  Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 

12.04.2018 року №601-VII, у частині, що стосується гр. Гроздєвої Віри 

Терентіївни, а саме: у пункті 2 виключити слова: «спільну часткову». 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 666- VII 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Татарбунарської міської ради від 14.09.2017 року 

№466-VІІ за заявою товариства з обмеженою 

відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС» 

 

              Керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю 

«АГРОВЕТСЕРВІС», Татарбунарська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати таким, що втратило чинність  рішення Татарбунарської 

міської ради від 14.09.2017 року №466-VІІ у частині, що стосується товариства 

з обмеженою відповідальністю «АГРОВЕТСЕРВІС», у зв’язку з несплатою 

протягом календарного місяця з дня прийняття рішення авансового внеску в 

рахунок продажу земельної ділянки. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-

територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 667 - VII 

 

 

 

 

 

 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про передачу у власність земельної ділянки в м. 

Татарбунари за заявою Іванова Максима 

Володимировича 

 

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 Іванова Максима 

Володимировича, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Іванову 

Максиму Володимировичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська,  

будинок 35-а, з площею земельної ділянки 0,0826 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1208. 

 

2.  Зобов`язати Іванова Максима Володимировича: 

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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 668 - VII 



 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  в м. 

Татарбунари за клопотанням Загородньої Ганни 

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 клопотання та технічну документацію Загородньої Ганни 

Григорівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Загородній  

Ганні Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, будинок 

26-а. Площа земельної ділянки 0,0390 га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0298. 

 

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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 669 - VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості),  в м. 

Татарбунари за клопотанням Шехтерман Людмили 

Дмитрівни 

 

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 клопотання та технічну документацію Шехтерман Людмили 

Дмитрівни, Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Шехтерман 

Людмилі Дмитрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 

будинок 11. Площа земельної ділянки 0,0821га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0302. 

 

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.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 670 - VII 

 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять шоста сесія VIІ скликання 

 

 

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  

для передачі у власність в м. Татарбунари за 

клопотанням Яковенко Наталії Вікторівни, 

Чернеги Оксани Вікторівни, Шеремет Олени 

Дмитрівни, Шеремет Наталі Олександрівни, 

Каліненко Степана Юхимовича, Сиротенко 

Ганни Миколаївни, Алєксєєвої Любові 

Володимирівни, Григуци Оксани Павлівни, 

Григуци Леоніда Івановича, Маліцького 

Григорія Івановича, Стаса Василя Васильовича, 

Бондарчука Геннадія Олександровича, 

Ткаченко Наталії Миколаївни, Ткаченка 

Миколи Вікторовича, Ткаченко Валентини 

Олександрівни, Семенюка Олександра 

Анатолійовича, Семенюк Жанни Миколаївни, 

Варварюк Ганни Русланівни, Негой Марії 

Григорівни, Федорова Михайла Григоровича,  

Горбатюка Геннадія Вікторовича, Рунак Марії 

Петрівни, Чуприни Миколи Миколайовича, 

Ушакова Сергія Анатолійовича, Леонтьєва 

Ігоря Дмитровича, Бондарчука Олександра 

Михайловича, та затвердження проектів 

землеустрою за клопотаннями Мойсеєва Івана 

Івановича, Мойсеєвої Людмили Іванівни, 

Тимофеєвої Олени Олександрівни, Погурської 

Ніни Купріянівни, Жакоті Бориса Євгеновича 

 

         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 клопотання та технічну документацію Яковенко Наталії 

Вікторівни, Чернеги Оксани Вікторівни, Шеремет Олени Дмитрівни, Шеремет 

Наталі Олександрівни, Каліненко Степана Юхимовича, Сиротенко Ганни 

Миколаївни, Алєксєєвої Любові Володимирівни, Григуци Оксани Павлівни, 

Григуци Леоніда Івановича, Маліцького Григорія Івановича, Стаса Василя 



Васильовича, Бондарчука Геннадія Олександровича, Ткаченко Наталії 

Миколаївни, Ткаченка Миколи Вікторовича, Ткаченко Валентини 

Олександрівни, Семенюка Олександра Анатолійовича, Семенюк Жанни 

Миколаївни, Варварюк Ганни Русланівни, Негой Марії Григорівни, Федорова 

Михайла Григоровича,  Горбатюка Геннадія Вікторовича, Рунак Марії 

Петрівни, Чуприни Миколи Миколайовича, Ушакова Сергія Анатолійовича, 

Леонтьєва Ігоря Дмитровича, Бондарчука Олександра Михайловича, 

клопотання та проекти землеустрою Мойсеєва Івана Івановича, Мойсеєвої 

Людмили Іванівни, Тимофеєвої Олени Олександрівни, Погурської Ніни 

Купріянівни, Жакоті Бориса Євгеновича,Татарбунарська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Яковенко 

Наталії Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Микити Лісового, 

будинок 13. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1222. 

 

2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 

Яковенко Наталії Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Микити 

Лісового, будинок 13, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1222. 

 

3. Зобов`язати гр. Яковенко Наталію 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чернезі 

Оксані Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 

будинок 5. Площа земельної ділянки 0,0752 га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0308. 

 

5.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Чернезі 

Оксані Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, 

будинок 5, з площею земельної ділянки 0,0752 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0308. 



 

6. Зобов`язати гр. Чернегу Оксану Вікторівну: 

6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

6.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

6.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

  

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Шеремет 

Олені Дмитрівни та гр. Шеремет Наталі Олександрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна  ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 

м. Татарбунари, вул.Татарбунарського повстання, будинок 38. Площа 

земельної ділянки 0,0995 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1235. 

 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність гр. Шеремет Олені Дмитрівни – 2/5 частини та гр. Шеремет Наталі 

Олександрівні – 3/5 частини для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Татарбунарського повстання, будинок 38, з площею земельної ділянки 0,0995 

га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1235. 

 

 9. Зобов`язати гр. Шеремет Олену Дмитрівну та гр. Шеремет Наталю 

Олександрівну: 

9.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

9.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

9.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Каліненко 

Степану Юхимовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Сонячна, будинок 13. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1241. 

 

11. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Каліненко Степану Юхимовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Сонячна, 

будинок 13, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1241. 

 

12. Зобов`язати гр. Каліненко Степана Юхимовича: 

12.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

12.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  



12.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Сиротенко 

Ганні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Суворова, будинок 104. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1242. 

 

14.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Сиротенко Ганні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Суворова, 

будинок 104, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1242. 

 

15. Зобов`язати гр. Сиротенко Ганну Миколаївну: 

15.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

15.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

15.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Алєксєєвій 

Любові Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул.Шевченко, будинок 6. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:003:1234. 

 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Алєксєєвій Любові Володимирівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 

вул.Шевченко, будинок 6, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:003:1234. 

 

 18. Зобов`язати гр. Алєксєєву Любов Володимирівну: 

 18.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

18.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

18.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Григуці 

Оксані Павлівні та гр. Григуці Леоніду Івановичу для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 1. Площа земельної ділянки 0,0442 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:004:0299. 

 

20.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну 

власність гр. Григуці Оксані Павлівні та гр. Григуці Леоніду Івановичу для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. Борисівська, будинок 1, з площею земельної 

ділянки 0,0442 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0299. 

 

 21. Зобов`язати гр. Григуцу Оксану Павлівну та гр. Григуцу Леоніда 

Івановича: 

 21.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

21.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

21.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Маліцькому 

Григорію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити Лісового, 

будинок 22. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1217. 

 

23. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Маліцькому Григорію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Микити 

Лісового, будинок 22, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1217. 

 

 24. Зобов`язати гр. Маліцького Григорія Івановича: 

 24.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

24.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

24.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Стасу 

Василю Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 20-б. 

Площа земельної ділянки 0,0637 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1211. 

 



26.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Стасу 

Василю Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Мічуріна, будинок 20-б, 

з площею земельної ділянки 0,0637 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1211. 

 

 27. Зобов`язати гр. Стаса Василя Васильовича: 

 27.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

27.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

27.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

28. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бондарчуку 

Геннадію Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 

будинок 66. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1220. 

 

29. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бондарчуку Геннадію Олександровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Клюшнікова, будинок 66, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1220. 

 

 30. Зобов`язати гр. Бондарчука Геннадія Олександровича: 

 30.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

30.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

30.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

31. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок, гр. Ткаченко Наталії Анатоліївні для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 

район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 46. Площа земельної ділянки 

0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1229. Площа земельної 

ділянки 0,0557 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1228. 

 

32.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ткаченко Наталії Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, 

будинок 46, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1229. 



33. Зобов`язати гр. Ткаченко Наталію Анатоліївну: 

33.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

33.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

33.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

34. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Ткаченку 

Миколі Вікторовичу та гр. Ткаченко Валентині Олександрівні для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 23. Площа земельної ділянки 0,1000 

га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0249. 

 

35.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. Ткаченку Миколі Вікторовичу та гр. Ткаченко 

Валентині Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, 

будинок 23, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0249. 

 

 36. Зобов`язати гр. Ткаченка Миколу Вікторовича та гр. Ткаченко 

Валентину Олександрівну: 

 36.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

36.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

36.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

37. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Семенюку 

Олександру Анатолійовичу та гр. Семенюк Жанні Миколаївні для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 33. Площа земельної ділянки 0,1000 

га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0250. 

 

38.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну 

власність гр. Семенюку Олександру Анатолійовичу та гр. Семенюк Жанні 

Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 

33, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0250. 

 

39. Зобов`язати гр. Семенюка Олександра Анатолійовича та гр. Семенюк 

Жанну Миколаївну: 

39.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  



39.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

39.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

40.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Варварюк Гангі Русланівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Перемоги, 

будинок 3, з площею земельної ділянки 0,0552 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:003:1207. 

 

41. Зобов`язати гр. Варварюк Гангу Русланівну: 

 41.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

41.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

41.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

42. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Негой Марії 

Григорвіні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 

19. Площа земельної ділянки 0,0861 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1247. 

 

43.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1 (один) рік гр. Негой 

Марії Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 

19, з площею земельної ділянки 0,0861 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1247. 

 

 44. Зобов`язати гр. Негой Марію Григорівну: 

 44.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  

44.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  

44.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

45. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Федорову 

Михайлу Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 25. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:004:0310. 

 



46.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Федорову Михайлу Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, 

будинок 25, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:004:0310. 

 

 47. Зобов`язати гр. Федорова Михайла Григоровича: 

 47.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

47.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

47.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

48. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Горбатюку 

Геннадію Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 

26. Площа  земельної ділянки 0,0642 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1245. 

 

49.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Горбатюку Геннадію Вікторовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чорноморська, будинок 26, з площею земельної ділянки 0,0642 га, з 

кадастровим номером 5125010100:02:005:1245. 

 

 50. Зобов`язати гр. Горбатюка Геннадія Вікторовича: 

 50.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

50.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

50.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

51. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Рунак Марії 

Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 88-а. Площа 

земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:1248. 

 

52.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Рунак 

Марії Петрівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 88-а, з 

площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:1248. 

 



53.Зобов`язати гр. Рунак Марію Петрівну: 

53.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

53.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

53.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

54. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чуприні 

Миколі Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 42. 

Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1226. 

 

55.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чуприні Миколі Миколайовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, 

будинок 42, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:002:1226. 

 

56. Зобов`язати гр. Чуприну Миколу Миколайовича: 

56.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

56.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

56.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

 

57. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Ушакову Сергію Анатолійовичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Партизанська, 

будинок 30, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1198. 

 

58. Зобов`язати гр. Ушакова Сергія Анатолійовича: 

58.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

58.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

58.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

59. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Леонтьєву 

Ігорю Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, будинок 

38. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:001:0253. 



 

60. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Леонтьєву Ігорю Дмитровичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 

будинок 38, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:001:0253. 

 

61.Зобов`язати гр. Леонтьєва Ігоря Дмитровича: 

61.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

61.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

61.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

62. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бондарчуку 

Олександру Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Центральна, 

будинок 70. Площа земельної ділянки 0,0939 га, кадастровий номер 

5125010100:02:002:1221. 

 

63. Вилучити до земель запасу у гр. Ткаченко Наталії Анатоліївні 

земельну ділянку комунальної  власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Чкалова, будинок 46, площею земельної ділянки 0,0557 га, з кадастровим 

номером 5125010100:02:002:1228. 

 

64. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мойсеєву Івану Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Сонячна, будинок 2. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1249. 

 

65.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мойсеєву Івану Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Сонячна, 

будинок 2, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1249. 

 

66. Зобов`язати гр. Мойсеєва Івана Івановича: 

66.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

66.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

66.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 



 

67. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мойсеєвій Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Відрадна, будинок 1. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1251. 

 

68.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Мойсеєвій Людмилі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 

будинок 1, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1251. 

 

69.  Зобов`язати гр. Мойсеєву Людмилу Іванівну: 

69.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

69.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

69.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

70. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Тимофеєвій Олені Олександрівні для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 

Татарбунари, вул. Сонячна, будинок 4. Площа земельної ділянки 0,1000 га, 

кадастровий номер 5125010100:02:005:1250. 

 

71.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Тимофеєвій Олені Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Сонячна, 

будинок 4, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1250. 

 

72. Зобов`язати гр. Тимофеєву Олену Олександрівну: 

72.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

72.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

72.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

73. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Погурській Ніні Купріянівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Відрадна, будинок 3. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1243. 

 



74.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Погурській Ніні Купріянівні для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 

будинок 3, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1243. 

 

75. Зобов`язати гр. Погурську Ніну Купріянівну: 

        75.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

75.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

75.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

76. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Жакоті Борису Євгеновичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 

Відрадна, будинок 1-а. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 

5125010100:02:005:1248. 

 

77.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Жакоті Борису Євгеновичу для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 

Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Відрадна, 

будинок 1-а, з площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 

5125010100:02:005:1248. 

 

78. Зобов`язати гр. Жакоті Бориса Євгеновича: 

       78.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  

        78.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  

78.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 

 

79. 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.  

 

80. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 

устрою та охорони навколишнього середовища.  

          

Міський голова                                                                               А.П.Глущенко 

 

«07» червня 2018 р. 

№ 671- VII 


