
 Зміни та доповнення до порядку денного 

засідання виконавчого комітету Татарбунарської міської ради  25.07.2018 

 

1. Доповнити порядок денний наступними  3, 4, 5, 6 питаннями: 

«3. Про взяття на квартирний облік громадян, за заявою Семенюка  

Олександра Дмитровича. 

4. Про включення в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення житлових умов за клопотанням Татарбунарського РЦСССДМ. 

5. Про присвоєння адреси будівлі, за заявою Вахновського Ярослава 

Дорофійовича. 

6. Про присвоєння адреси частині домоволодіння, за заявою Давидової Ганни 

Василівни.» 

 

2. Питання 4 вважати питання 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.07.2018                                                                                      №__________ 

Про взяття на квартирний облік 

громадян за заявою Семенюка 

Олександра Дмитровича 
 

       Керуючись підпунктом 2 частини «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 34 Житлового Кодексу 

Української РСР, постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 

«Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», 

розглянувши протокол засідання громадської комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 04.07.2018 року, 

виконавчий комітет Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

         1. Взяти на квартирний облік, включивши до загального списку та 

списку громадян, які мають право на першочергове отримання житла при 

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради:  

- Семенюка Олександра Дмитровича , 1976 р. н. , як учасника бойових дій та  

багатодітну родину з: 

дружиною – Семенюк Оксаною Михайлівною, 1974 р. н.  

сином - Семенюком Владиславом Олександровичем, 1999 р. н. 

сином – Семенюком Богданом Олександровичем, 2000 р. н.  

донькою – Семенюк Дар’єю Олександрівною, 2014 р. н. 

         2. Внести відповідні зміни до додатків № 1, 2 рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради від 28.02.2018 року № 28 «Про 

затвердження списків квартирного обліку громадян у виконкомі 

Татарбунарської міської ради». 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                             А.П.Глущенко 

    Проект рішення підготовлено головним    

    спеціалістом-юристом виконавчого комітету   

    (апарату) міської ради 



4 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

25.07.2018                                                        №_________ 

 

Про включення в список громадян, 

які потребують позачергового 

поліпшення житлових умов за 

клопотанням Татарбунарського 

РЦСССДМ 

 

         Керуючись підпунктом 2, частини «а» статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 41, пунктом 10 статті 45 

Житлового Кодексу Української РСР, розглянувши  протокол засідання 

громадської комісії з житлових питань при виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради від 04.07.2018 року,  виконавчий комітет 

Татарбунарської міської ради 

 

В И Р І Ш И В :  

            

            1. Включити в список громадян, які потребують позачергового 

поліпшення житлових умов при виконкомі Татарбунарської міської ради: 

- Магєра Віктора Петровича, 1995 року народження, як особу з числа дітей – 

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. 

 

            2. Внести відповідні зміни до додатку № 3 рішення виконавчого 

комітету Татарбунарської міської ради № 28 від 28.02.2018 року 

 

            3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                          А.П.Глущенко  

 

     Проект рішення підготовлено головним   

     спеціалістом-юристом виконавчого комітету  

     (апарату) міської ради 



5 питання 
                                                                   

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

25.07.2018                                                        №_________ 

  

Про присвоєння адреси будівлі, за 

заявою Вахновського Ярослава 

Дорофійовича 

                            

          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Вахновського Ярослава 

Дорофійовича, виписку з рішення виконавчого комітету Татарбунарської 

міської ради від 02.02.1994 року  № 13 «О разрешении на строительство, 

переоборудование жилых и хозяйственных построек», будівельний паспорт 

від 09.02.1994 року, враховуючи протокол засідання громадської комісії з 

житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради від 

04.07.2018 року,  виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  

 

      В И Р І Ш И В :  

 

     1. Присвоїти поштову адресу нежитловій будівлі м. Татарбунари, вул. 

Робоча, 2а.  

 

2. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на  заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                              А.П.Глущенко 

 

     Проект рішення підготовлено головним   

     спеціалістом-юристом виконавчого комітету  

     (апарату) міської ради 

 

 
 



6 питання 

 
 

ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

25.07.2018                                                        №_________ 

                               

Про присвоєння адреси частині 

домоволодіння, за заявою 

Давидової Ганни Василівни 

 

          Відповідно до статей 31, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву Давидової Ганни Василівни, 

договір купівлі-продажу частки від 22.11.2013 року, інформаційну довідку № 

129507341, ситуаційний план, заяву згоду співвласників домоволодіння 

Тимченко В.Д. та колишньої співвласниці Конопльової Ж.М., враховуючи 

протокол засідання громадської комісії з житлових питань від 04.07.2018 

року,  виконавчий комітет  

 

      В И Р І Ш И В :  

 

     1. Присвоїти поштову адресу 20/100 частки домоволодіння, що 

знаходиться по вулиці Лесі Українки, 35, м. Татарбунари, - квартира № 1 в 

житловому будинку № 35 по вулиці Лесі Українки, що складається з № 1 – 

коридор, площею 6.3 кв. м., № 2 житлова кімната, площею 22,3 кв. м., № 3 

житлова кімната, площею 17.3 кв. м., № 4 кухня, площею 9.3 кв. м. 

 

2. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на  заступника 

міського голови Лєсніченка О.В. 

 

 

Міський голова                                                                              А.П.Глущенко 

 

     Проект рішення підготовлено головним   

     спеціалістом-юристом виконавчого комітету  

     (апарату) міської ради 

 
 


