
 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома 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). 
 
 2. Надати одноразову адресну матеріальну допомогу на лікування 
мешканці міста Бондаренко Тамарі Василівні в сумі 3 000 грн. 
 
 3. Передати з балансу комунального підприємства КП «Бесарабія» на 
баланс  УМКВ ЗБМ зазначені в таблиці основні засоби за участю комісії у 
складі: Лєсніченко О.В. – заступник міського голови, голова комісії, членів 
комісії: Даскалєску О.Є., Котовенко Д.Ю. 
 
№ 
п/
п 

Найменування Кількі
сть 

штук 

Балансова вартість 
 грн. 

1. Туалет для громадського 
користування  

1 100 000 

 Всього 1 100 000 
  

4. Передати функцію замовника по поточному ремонту доріг міста 
комунальному підприємству Татарбунарської міської ради КП «Бесарабія». 
 

Про внесення змін і доповнень до рішення 
міської ради від 08.12.2017 року № 504-VIІ 
«Про міський бюджет на 2018 рік» 



 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 
 
 
 
 
 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  672 - VІІ 

 
 



           Додаток № 1 
до  рішення  міської ради від 12.07.2018  № 672 -VІІ 

РОЗПОДІЛ 
видатків міського бюджету  на 2018 рік 

Код 
ТПКВКМБ/ТКВК

БМС 

Код 
КФ
К 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму видатків 
згідно з типовою 
відомчою/ТПКВ

КМБ / 
ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом Всього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

видатк
и 

розвит
ку 

Всього 
видатки 

споживан
ня 

з них 

видатк
и 

розвит
ку 

з них з них        
капітал

ьні 
видатки 

за 
рахунок 
кош-тів, 
що пере-
даються 

із 
загально
го фонду 

до 
бюджет

у 
розвитк

у 

опла
та 

праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

опла
та 

праці 

комунал
ьні 

послуги 
та 

енергоно
сії 

бюджет 
розвитк

у 

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

6000   

Житлово-
комунальне 
господарство 

16472,0
0 16472,00       

-
202500,

00 
      

-
202500,

00 

-
202500,

00 

-
202500,0

0 

-
186028,

00 

6013   

Забезпечення 
діяльності 
водопровідного 
каналізаційного 
господарства 

19972,0
0 19972,00                     19972,0

0 

    

в т. ч. КП 
"Водопостачальн
ик" 

19972,0
0 19972,00                     19972,0

0 

6030   

Організація 
благоустрою 
населених 
пунктів 

-
3500,00 -3500,00       

-
202500,

00 
      

-
202500,

00 

-
202500,

00 

-
202500,0

0 

-
206000,

00 

    в тому числі                           

    

Виконком -
23500,0

0 -23500,00       
23500,0

0       
23500,0

0 
23500,0

0 23500,00 
  



    
УМКВ ЗБМ 20000,0

0 20000,00                     
20000,0

0 

    

КП "Бесарабія" 
  

        

-
226000,

00       

-
226000,

00 

-
226000,

00 

-
226000,0

0 

-
226000,

00 

7000   
Економічна 
діяльність                           

7461   

Утримання та 
розвиток 
автомобільних 
доріг та 
дорожної 
інфраструктури 
за рахунок 
коштів 
місцевого 
бюджету                           

    в тому числі                           

    

Виконком -
786041,

00 
-

786041,00                     

-
786041,

00 

    
КП "Бесарабія" 786041,

00 786041,00                     
786041,

00 

9000   
Міжбюджетні 
трансферти 

18904,0
0 18904,00       

167124,
00       

167124,
00 

167124,
00 

167124,0
0 

186028,
00 

9770   Інші субвенції 
18904,0

0 18904,00       
167124,

00       
167124,

00 
167124,

00 
167124,0

0 
186028,

00 

    

Субвенція 
районному 
бюджету для КЗ 
«Татарбунарськи
й навчально 
виховний 
комплекс "ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-
гімназія"на 
придбання 
матеріалів для 
ремонту підлоги 
1-А класу 

13000,0
0 13000,00                     

13000,0
0 

    
Субвенція 
районному 5904,00 5904,00                     5904,00 



бюджету для КЗ 
"Татарбунарська 
центральна 
районна лікарня" 
на придбання 
матраців для 
інфекційного 
відділення 

    

Субвенція 
районному 
бюджету для КЗ 
«Татарбунарськи
й навчально 
виховний 
комплекс "ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-
гімназія"           

111701,
00       

111701,
00 

111701,
00 

111701,0
0 

111701,
00 

    

Субвенція 
районному 
бюджету для КЗ 
«Татарбунарська 
"ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №1 
ім.В.З. Тура"           

55423,0
0       

55423,0
0 

55423,0
0 55423,00 

55423,0
0 

    
ВСЬОГО 
ВИДАТКІВ 

35376,0
0 35376,00       

-
35376,0

0       

-
35376,0

0 

-
35376,0

0 
-

35376,00   
  Міський голова            А.П.Глущенко    
Виконавець Вівіч  Т.І.              
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Додаток № 2 
до  рішення  міської ради від 12.07.2018             

№ 672-VІІ 

 Джерела 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 6 
 200000 Внутрішнє фінансування 35376,00 -35376,00 -35376,00   

 
208000 Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджету 35376,00 -35376,00 -35376,00   

 208100 На початок періоду 35376,00 -35376,00 -35376,00   

 
208400 

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

35376,00 -35376,00 -35376,00   

 205100 На початок періоду         
   Всього за типом кредитора 35376,00 -35376,00 -35376,00   

 
600000 Фінансування за активними 

операціями 35376,00 -35376,00 -35376,00   

 602000 Зміни обсягів готівкових коштів 35376,00 -35376,00 -35376,00   
 602100 На початок періоду 35376,00 -35376,00 -35376,00   

 
602400 

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

35376,00 -35376,00 -35376,00   

 
  Всього за типом боргового 

забов'язання  35376,00 -35376,00 -35376,00   

             

  Міський голова   А.П.Глущенко 
 Виконавець:      Вівіч Т.І.     

 
 



    

Додаток № 3 
до  рішення  міської ради від 12.07.2018  

№ 672 -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 

фінансування 
будівництва  

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 
майбутні 

роки  

 Всього 
видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 
майбутні 

роки  

Разом 
видатків 

на 
поточний 

рік  

1 2 3 4 5 6 7 
6000 Житлово-комунальне господарство         -202500 

6030 Організація благоустрою населених 
пунктів         -202500 

6030/3110   
Придбання годинника з циферблатом діаметром 50см., 
механізмом керування, цифри арабські. Корпус 
годинника пластиковий (Виконком) 

      23500 

6030/3210   

Проведення експертизи проекту "Організація 
дорожнього руху з будівництвом світлофорного об'єкту 
на перехресті вулиць Василя Тура та Горького м. 
Татарбунари Одеської області" (КП "Бесарабія)  

      4000 

6030/3210   

Виготовлення робочого проекту "Організація  
зовнішнього освітлення по вулиці В.Тура, вулиці 
Степова м. Татарбунари Одеської області"  (КП 
"Бесарабія") 

      -30000 

6030/3210   Капітальний ремонт центральної площі та фонтану (КП 
"Бесарабія")       -200000 

9000 Міжбюджетні трансферти         167124 

9770/3220 
Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

Субвенція  районному бюджету  для КЗ 
«Татарбунарський навчально-виховний комплекс "ЗОШ 
І-ІІІ ступенів- гімназія" на придбання дидактичних 
матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються 
за новими методами-27703,00 грн., на придбання 
сучасних меблів для початкових класів-64687,00 грн., на 
придбання компютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контекту для початкових класів-
1811,00 грн., та для придбання персонального 
компютера/ноутбука та технки для друкування, 
копіювання, сканування та ламінування з витратними 
матеріалами-17500,00 грн.       111701,00 



9770/3220 
Виконавчий комітет Татарбунарської міської 

ради 

Субвенція  районному бюджету  для КЗ 
«Татарбунарська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.В.З.Тура на 
придбання дидактичних матеріалів для учнів 
початкових класів, що навчаються за новими методами-
6393,00 грн., на придбання сучасних меблів для 
початкових класів-47219,00 грн., на придбання 
компютерного обладнання, відповідного 
мультимедійного контекту для початкових класів-
1811,00 грн       55423,00 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         -35376 
 Міський голова   А.П. Глущенко 

Виконавець: Вівіч Т.І.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII скликання 
 

 
Про внесення змін до доповнень до 
міської програми «Правопорядок» 
на 2016 - 2020 роки 

 
 Відповідно до  пункту 22 частини першої  статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  Татарбунарська міська рада 
  
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Внести зміни та доповнення до  міської програми «Правопорядок» на 
2016-2020 роки, затвердженої рішенням Татарбунарської міської ради від 22 
лютого 2016 року № 48- VІІ, доповнивши   Програму після пункту 6.8 
наступними пунктами 6.9., 7: 
 
 «6.9. Надавати безоплатну правову допомогу в тому числі із   залученням 
волонтерів, представників громадських організацій. 
 7. Створити пункт з охорони громадського порядку в приміщенні 
Татарбунарської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Татарбунари, 
вул. Центральна, 50». 

 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань  законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення питань 
об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  673 - VІІ 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII скликання 
 

 
 
Про затвердження Положення про відзнаки міського рівня  
 
 

Відповідно до статей 25, 26,  частини першої статті 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою визначення порядку 
відзначення (нагородження) окремих осіб, трудових колективів підприємств, 
установ і організацій міста всіх форм власності за значні досягнення, особистий 
внесок у розвиток економічної, гуманітарної, та соціально-культурної сфери, 
активну участь у громадському житті міста тощо, Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Положення про Почесні відзнаки міського рівня (додається). 
 
2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) 

Татарбунарської міської ради (Лютикова Л.С.), виходячи з потреб, забезпечити 
щорічне включення до кошторису бюджету виконавчого комітету (апарату) 
Татарбунарської міської ради грошових коштів, необхідних для виготовлення 
(придбання) бланків Почесних грамот, Грамот, Подяк, рамок до Почесних 
грамот, Грамот, Подяк, нагрудних знаків нагороджених Відзнаками, а також 
документів, що посвідчують нагородження ними, придбання квітів. 

 
              3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію  

міської ради з питань  законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення 
питання об’єднання територіальних громад, та соціальних питань.   

 
  
  
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  674 - VІІ 
 



  Додаток  
  до рішення міської ради 
  від 12.07. 2018 
  № 674 - IV 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відзнаки міського рівня 

1. Загальні положення. 
 
 1.1. Відзнаки міського рівня (далі – Відзнаки) є формою відзначення 
громадян та трудових колективів підприємств, установ і організацій, за заслуги 
у забезпеченні реалізації програм соціального і економічного розвитку міста 
Татарбунари, здійснення ефективної діяльності органів місцевого 
самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і 
свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, 
активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну 
діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат. 
 1.2. Відзнаки встановлюються рішенням міської ради, виконавчого 
комітету та/або розпорядженням міського голови. 
 1.3. Фінансування пов’язане з реалізацією даного Положення 
здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 
 
 2. Нормативні акти про відзнаки міського рівня. 
 
 2.1. Нормативні акти про Відзнаки складаються з рішень міської ради, 
рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, що 
стосуються даного питання. 
 
 3. Види відзнак міського рівня. 
 
  3.1. Відзнаками Татарбунарської міської ради та її виконавчого комітету 
є: 
 3.1.1. Звання «Почесний громадянин міста Татарбунари»; 
 3.1.2. «Почесна грамота  Татарбунарської міської ради»; 
 3.1.3. «Грамота Татарбунарської міської ради»; 
 
 3.2. Почесними відзнаками Татарбунарського міського голови є: 
 3.2.1. Відзнака  «За заслуги перед громадою міста Татарбунари»; 
 3.2.2. «Почесна грамота Татарбунарського міського голови»; 
 3.2.3. «Подяка  Татарбунарського міського голови». 
 
 4. Положення про відзнаки міського рівня. 
 
 4.1. Татарбунарська міська рада затверджує: 



 4.1.1. Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Татарбунари»; 
 4.1.2. Положення про відзнаку міської ради та її виконавчого 
комітету «Почесна грамота Татарбунарської міської ради»; 
 4.1.3. Положення про відзнаку міської ради та її виконавчого 
комітету «Грамота Татарбунарської міської ради»; 
 
 4.2. Татарбунарський міський голова затверджує: 
 4.2.1.  Положення про Почесні відзнаки міського голови. 
 
 4.3. Положення про Відзнаки визначають підстави для нагородження, 
містять опис відзнак (в разі необхідності), а також встановлюють порядок 
нагородження, вручення, носіння відзнак та інші правила. 
 
 5. Нагородження відзнаками міського рівня. 
 
 5.1. Відзнаками можуть бути нагороджені громадяни України та іноземні 
громадяни, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста, посадові 
особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, депутати 
міської ради, трудові колективи підприємств, установ і організацій. 
 5.2. Нагородження Відзнаками проводиться на підставі рішення міської 
ради, рішення виконавчого комітету міської ради та/або розпорядження 
міського голови. 
 5.3. Нагородженому вручається  Відзнака, документ, що засвідчує 
нагородження Відзнакою. 
 
 6. Почесні звання міста Татарбунари. 
 
 6.1. Встановлюються такі почесні звання у місті Татарбунари: 
 6.1.1. «Почесний громадянин міста Татарбунари». 
 6.1.1.1. Звання «Почесний громадянин міста 
Татарбунари» присвоюється з метою визнання особливо видатних заслуг 
громадян перед містом. 
 6.1.1.2. Звання «Почесний громадянин міста Татарбунари» може бути 
присвоєно будь-якому громадянину України, а також видатним іноземним 
громадянам, які одержали визнання жителів міста Татарбунари. 
 
 7. Відзнаки Татарбунарської міської ради та її виконавчого комітету. 
 
 7.1. У місті Татарбунари встановлюються такі відзнаки Татарбунарської 
міської ради та її виконавчого комітету: 
 7.1.1. «Почесна грамота  Татарбунарської міської ради»; 
 7.1.2. «Грамота Татарбунарської міської ради»; 
 
 7.2. Відзнаками Татарбунарської міської ради та її виконавчого комітету 



нагороджуються громадяни та трудові колективи підприємств, установ і 
організацій за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і 
економічного розвитку міста Татарбунари, здійснення ефективної діяльності 
органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення 
законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові 
досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, 
благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, 
ювілейних дат. 
 
 7.3. Відзнаками Татарбунарської міської ради та її виконавчого комітету 
можуть бути нагороджені громадяни України, які як правило, проживають на 
території міста та зробили значний особистий внесок у розвиток міста, посадові 
особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, депутати 
міської ради, трудові колективи підприємств, установ і організацій. 
 
 8. Почесні відзнаки Татарбунарського міського голови. 
  8.1. У місті Татарбунари встановлюються такі Почесні відзнаки 
Татарбунарського міського голови: 
 8.1.1. «За заслуги перед  громадою міста Татарбунари» – для 
нагородження видатних і талановитих особистостей, які зробили вагомий 
особистий внесок у розвиток будь-якої сфери життєдіяльності міста, здійснення 
ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, збагачення і 
збереження національної історико-культурної спадщини, плідну благодійну, 
гуманістичну та громадську діяльність, мають високі трудові досягнення, 
професійну майстерність тощо. Почесною відзнакою міського голови «За 
заслуги перед містом» можуть бути нагороджені громадяни України та 
іноземні громадяни, які зробили значний особистий внесок у розвиток міста, 
посадові особи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, 
депутати міської ради. 
 8.1.2. «Почесна грамота Татарбунарського міського голови» - для 
нагородження громадян та трудових колективів підприємств, установ і 
організацій за заслуги у забезпеченні реалізації програм соціального і 
економічного та культурного  розвитку міста Татарбунари,  проведенні заходів 
щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну 
працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого 
покоління, миротворчу, благодійну діяльність та з нагоди державних, 
професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат.  
 8.1.3. «Подяка  Татарбунарського міського голови» - для 
нагородження видатних і талановитих особистостей за сумлінну працю, вагомі 
трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, 
миротворчу, благодійну діяльність та з нагоди державних, професійних свят, 
пам’ятних, ювілейних дат.  
  
 9. Виготовлення відзнак міського рівня та документів, що 
посвідчують нагородження ними. 



 
 9.1. Виготовлення бланків «Почесна грамота Татарбунарської міської 
ради», «Грамота Татарбунарської міської ради», «Почесна грамота 
Татарбунарського міського голови», «Подяка  Татарбунарського міського 
голови», медалей, нагрудних знаків до Почесних звань міста Татарбунари, 
нагрудних знаків нагороджених Відзнаками, а також документів, що 
посвідчують нагородження ними, здійснюється на замовлення виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради відповідно до потреб. 
 
 10. Попередній розгляд питань щодо нагородження. 
 
  10.1. Попередній розгляд питань щодо нагородження «Почесною 
грамотою Татарбунарської міської ради», «Грамотою Татарбунарської міської 
ради», здійснюється міським головою, секретарем міської ради, відзнаками 
міського голови, здійснюється міським головою,  заступником міського голови, 
керуючим справами (секретарем)  виконавчого комітету міської ради згідно з 
розподілом функціональних обов’язків. 
 10.2. Попередній розгляд питань пов’язаних з присвоєнням звання 
«Почесний громадянин міста Татарбунари» здійснює відповідна Комісія, склад 
якої затверджується виконавчим комітетом Татарбунарської  міської ради. 
 
 11. Порядок зберігання відзнак міського рівня. 
 
  11.1. Нагороджені Відзнаками, повинні дбайливо ставитись до їх 
схоронності. У разі втрати Відзнак нагороджені зберігають свої права на них 
відповідно до Положень. 
 11.2. Нагородженому можуть бути видані дублікати документів про 
нагородження відповідною Відзнакою, якщо буде визнано, що втрата Відзнаки 
сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не 
залежать від нагородженого. 
 11.3. Дублікати Відзнак не видаються. 
 
 12. Зберігання відзнак міського рівня після смерті нагородженого. 

 
 12.1. Після смерті нагородженого, за наявності спадкоємців Відзнака 
залишається у сім’ї померлого, без права носіння. 
 12.2. За згодою спадкоємців, або в разі їх відсутності, Відзнаки а також 
їхня атрибутика можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання в  
краєзнавчий музей.  
 12.3. Передані краєзнавчому музею  на постійне зберігання Відзнаки та 
їхня атрибутика, спадкоємцям померлого не повертаються. 
 
 13. Порядок вивезення відзнак міського рівня за межі України. 



 
 13.1. Особи нагороджені Відзнаками, або їх спадкоємці у разі виїзду за 
межі України мають право вивозити вищезазначені Відзнаки, а також 
документи про нагородження ними. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII скликання 
 
 
Про передачу в оренду нежитлових приміщень 
комунальної власності тереторіальної громади  
міста Татарбунари 
 
         Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяву головного управління держпродспоживслужби в 
Одеській області, заяву державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів державної установи «Одеська 
обласна фітосанітарна лабараторія», заяву управління агропромислового 
розвитку Татарбунарської районної державної адміністрації, лист філії 
державної установи «Центр пробації» в Одеській області «Про укладання 
угод», Татарбунарська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Передати в оренду без проведення конкурсу наступні нежитлові 
приміщення комунальної власності тереторіальної громади міста Татарбунари: 
 
1.1.Управлінню агропромислового розвитку Татарбунарської районної 
державної адміністрації,  приміщення № 4, № 5, № 14, № 15 на 2 поверсі 
будівлі, що розташована за адресою м. Татарбунари, вул. Центральна, 36 
загальною площею 60,9 м.кв. строком на 1 рік з 01.08.2018 року; 
1.2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області, 
приміщення № 17 на 2 поверсі будівлі, що розташована за адресою м. 
Татарбунари, вул. Центральна, 36 загальною площею 16,1 м.кв. строком на 1 
рік з 01.08.2018 року. 
1.3. Державній установі «Центр пробації»,приміщення № 6, № 7, № 8 на 
другому поверсі, загальною площею 42.3 кв. м., строком на 1 рік з 01.08.2018 
року. 
 
         2. Управлінню агропромислового розвитку Татарбунарської районної 
державної адміністрації, Головному управлінню Держпродспоживслужби в 
Одеській області, державній установі «Центр пробації» відшкодовувати 
витрати на утримання своїх приміщень згідно наданих виконавчим комітетом 
Татарбунарської міської ради розрахунків. 



 
         3. Розмір орендної плати встановити в сумі 1 гривня на рік. 
 
         4. Міському голові укласти в установленному порядку договори оренди 
нежитлових приміщень комунальної власності тереторіальної громади міста 
Татарбунари (додається), згідно пункту 1 цього рішення. 
 
         5. пункт 6 рішення 22 сесії Татарбунарської міської ради № 523 –VII «Про 
внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 08.12.2017 року № 504-
VII «Про міський бюджет» скасувати. 
 
         6. відповідно до п.10.4. договору оренди комунального майна № 32 від 
23.05.2017 року, розірвати його за згодою з державною службою України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів державною 
установою «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія з 31 липня 2018 року; 
  
6.1. доручити міському голові укласти додаткову угоду до договору оренди 
комунального майна № 32 від 23.05.2017 року. 
6.2 пункт 1.3. вступає в силу з моменту підписання додаткової угоди до 
договору від 01.01.2017 року з Південним міжрегіональним управлінням з 
питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції. 
 
         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та 
обліку. 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  675 - VІІ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

   Двадцять сьома сесія VII 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 
Бондаренко Юлії 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», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та технічну 
документацію Бондаренко Юлії Олександрівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бондаренко 
Юлії Олександрівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Богдана Хмельницького 
(Тельмана), будинок 2-а. Площа земельної ділянки 0,0705 га, кадастровий 
номер 5125010100:02:003:0214. 

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

Бондаренко Юлії Олександрівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Богдана 
Хмельницького, будинок 2-а, площею - 0,0705 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:0214. 

 
3.Зобов`язати Бондаренко Юлію Олександрівну: 
 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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  676 - VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII 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 
Кічука Іллі Васильовича 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», Законом 
України «Про оренду землі», розглянувши клопотання та технічну 
документацію Кічука Іллі Васильовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кічуку Іллі 
Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 
96. Площа земельної ділянки 0,0738 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1231. 

 
2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Кічуку Іллі 

Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Маяковського, будинок 
96, площею - 0,0738 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1231. 

 
3.Зобов`язати Кічука Іллю Васильовича: 
 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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  677 - VІІ 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII скликання      
 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 
проектів землеустрою,  для передачі у власність 
та в оренду в м. Татарбунари за клопотанням 
Дяченка Олександра Олександровича, 
Кравченко Діани Георгіївни, Борогана Івана 
Георгійовича та Бороган Людмили Євгенівні, 
Ткаченка Валентина Олександровича, 
Безушенко Валентини Калинівни, Серман Наталі 
Семенівни, Меленчук Людмили Вікторівни, Чоту 
Івана Ілліча та Чоту Світлани Олексіївни, Лози 
Лідії Романівни, Гажийського Валентина 
Євгенійовича, Вінницької Валентини 
Анатоліївни, Лазарєва Владислава 
Олександровича, Кожухаря Анатолія Петровича, 
Доброва Володимира Олександровича та 
Доброва Сергія Олександровича, Поворознюк 
Катерини Вікторівни, Подгурської Раїси 
Григорівни, Іщенко Марії Антонівни, Гажа 
Євдокії Данилівни та Гажа Сергія 
Олександровича, Бакланова Федора 
Михайловича, Лазарєва Олександра 
Владиславовича, Савчук Ольги Іванівни, 
Оболяніна Віктора Антоновича, Голованової 
Анастасії Іванівни, Чумаченко Алли Іванівни, 
Ілікчієва Петра Петровича, Бричак Наталії 
Миколаївни, Рунак Марії Петрівни, Ільченка 
Сергія Івановича 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши клопотання та технічну документацію Дяченка Олександра 



Олександровича, Кравченко Діани Георгіївни, Борогана Івана Георгійовича та 
Бороган Людмили Євгенівні, Ткаченка Валентина Олександровича, Безушенко 
Валентини Калинівни, Серман Наталі Семенівни, Меленчук Людмили 
Вікторівни, Чоту Івана Ілліча та Чоту Світлани Олексіївни, Лози Лідії 
Романівни, Гажийського Валентина Євгенійовича, Вінницької Валентини 
Анатоліївни, Лазарєва Владислава Олександровича, Кожухаря Анатолія 
Петровича, Доброва Володимира Олександровича та Доброва Сергія 
Олександровича, Поворознюк Катерини Вікторівни, Подгурської Раїси 
Григорівни, Іщенко Марії Антонівни, Гажа Євдокії Данилівни та Гажа Сергія 
Олександровича, Бакланова Федора Михайловича, Лазарєва Олександра 
Владиславовича, Савчук Ольги Іванівни, Оболяніна Віктора Антоновича, 
Голованової Анастасії Іванівни, Чумаченко Алли Іванівни, Ілікчієва Петра 
Петровича, Бричак Наталії Миколаївни, Рунак Марії Петрівни, Ільченка Сергія 
Івановича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Дяченку 
Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, 
будинок 13. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1246. 

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

Олександру Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, 
будинок 13, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1246. 

 
3.Зобов`язати гр. Дяченка Олександра Олександровича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кравченко 
Діані Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 34. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0256. 



5.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Кравченко Діані Георгіївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Папаніна, 
будинок 34, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0256. 

 6. Зобов`язати Кравченко Діану Георгіївну: 
 6.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
 6.2. Дотримуватись положень статті 91 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. Борогану 
Івану Георгійовичу та Бороган Людмилі Євгеніївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Миру, будинок 66. Площа земельної ділянки 0,1000 га, 
кадастровий номер 5125010100:02:001:0252. 

8.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 
власність (по ½ кожному) гр. Борогану Івану Георгійовичу та Бороган Людмилі 
Євгеніївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 66, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0252. 

 9. Зобов`язати гр. Борогана Івана Георгійовича та гр. Бороган Людмилу 
Євгенівну: 

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. Ткаченку 
Валентину Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 88. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1233. 

11.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Ткаченку Валентину Олександровичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Клюшнікова, будинок 88, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1233. 

12. Зобов`язати Ткаченка Валентина Олександровича: 
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. Безушенко 
Валентині Калинівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 
87. Площа земельної ділянки 0,0610 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1232. 

14.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. 
Безушенко Валентині Калинівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, 
будинок 87, площею - 0,0610 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1232. 

 15. Зобов`язати Безушенко Валентину Калинівну: 
 15.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  
15.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Серман Наталі 
Семенівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 55. Площа 
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:001:0254. 

17.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Серман Наталі Семенівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 
55, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0254. 

 18. Зобов`язати Серман Наталю Семенівну: 
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. Меленчук 
Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 39. 



Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0255. 

20.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Меленчук 
Людмилі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 39, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0255. 

 21. Зобов`язати Меленчук Людмилу Вікторівну: 
 21.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  
21.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Чоту Івану 
Іллічу та Чоту Світлані Олексіївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Капітана 
Салтикова, будинок 39. Площа земельної ділянки 0,0891 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1237. 

 
23.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну сумісну 

власність гр. Чоту Івану Іллічу та Чоту Світлані Олексіївні для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. Капітана Салтикова, будинок 39, площею - 0,0891 га, з 
кадастровим номером 5125010100:02:003:1237. 

 
 24. Зобов`язати гр. Чоту Івана Ілліча та гр. Чоту Світлану Олексіївну: 
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. Лозі Лідії 
Романівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 65. Площа 
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1239. 

26.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 1(один) рік гр. Лозі Лідії 
Романівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 65, площею 
- 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1239. 

 27. Зобов`язати Лозу Лідію Романівну: 



 27.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 
на земельну ділянку.  

27.2. Дотримуватись положень статті 96 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. Гажийському 
Валентину Євгенійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чкалова, будинок 41. 
Площа земельної ділянки 0,0578 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1231. 

29.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Гажийському Валентину Євгенійовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Чкалова, будинок 41, площею - 0,0578 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1231. 

 30. Зобов`язати Гажийського Валентина Євгенійовича: 
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 встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Вінницькій 
Валентині Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, будинок 21. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0251. 

32.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Вінницькій Валентині Анатоліївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Слов’янська, 
будинок 21, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0251. 

 
 33. Зобов`язати Вінницьку Валентину 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. Лазарєву 
Владиславу Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі Українки, 
будинок 39. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0311. 

 
35.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Лазарєву Владиславу Олександровичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Лесі 
Українки, будинок 39, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0311. 

 
 36. Зобов`язати Лазарєва Владислава Олександровича: 
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. Кожухарю 
Анатолію Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, будинок 
33. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1253. 

 
     38.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 
Кожухарю Анатолію Петровичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Першотравнева, 
будинок 33, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1253. 

 
 39. Зобов`язати Кожухаря Анатолія Петровича: 
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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Доброву 
Володимиру Олександровичу та Доброву Сергію Олександровичу для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Татарбунарський 
район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 44-а. Площа земельної ділянки 
0,0523 га, кадастровий номер 5125010100:02:002:1227. 

 
41.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність гр. Доброву Володимиру Олександровичу – 2/3 частини  та Доброву 
Сергію Олександровичу – 1/3 частини для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Князева, будинок 44-а, площею - 0,0523 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1227. 

 
 42. Зобов`язати гр. Доброва Володимира Олександровича та гр. Доброва 

Сергія Олександровича: 
42.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
42.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
42.3.  Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
43. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Поворознюк 
Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, будинок 90. 
Площа земельної ділянки 0,0575 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1188. 

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

Поворознюк Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Тимошенко, 
будинок 90, площею - 0,0575 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1188. 

 
 45. Зобов`язати Поворознюк Катерину Вікторівну: 
 45.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  
45.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
45.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
46. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Поворознюк 
Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, будинок 17-а. 



Площа земельної ділянки 0,0826 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1187. 

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

Поворознюк Катерині Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Вишнева, 
будинок 17-а, площею - 0,0826 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1187. 

 
 48. Зобов`язати Поворознюк Катерину Вікторівну: 
 48.1. Здійснити державну реєстрацію речового та іншого речового права 

на земельну ділянку.  
48.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
48.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 
49. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Подгурській 
Раїсі Григорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, будинок 
73. Площа земельної ділянки 0,0894 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1237. 

 
50.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Подгурській Раїсі Григорівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Кооперативна, 
будинок 73, площею - 0,0894 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1237. 

 
 51. Зобов`язати Подгурську Раїсу Григорівну: 
 51.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
51.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
51.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
52. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Іщенко Марії 
Антонівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Трудова, будинок 9. 
Площа земельної ділянки 0,0673 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1235. 

 



53.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Іщенко 
Марії Антонівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Трудова, будинок 9, 
площею - 0,0673 га, з кадастровим номером 5125010100:02:002:1235. 

 
 54. Зобов`язати Іщенко Марію Антонівну: 
 54.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
54.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
54.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
55. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Гажі Євдокії 
Данилівні та Гажі Сергію Олександровичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя 
Тура, будинок 156. Площа земельної ділянки 0,0945 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1258. 

 
56.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну спільну часткову 

власність (по ½ кожному) гр. гр. Гажі Євдокії Данилівні та Гажі Сергію 
Олександровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Василя Тура, будинок 
156, площею - 0,0945 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1258. 

 
 57. Зобов`язати Гажу Євдокію Данилівну та Гажу Сергія Олександровича: 
 57.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
57.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
57.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 
58. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Бакланову 
Федору Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 
19-в. Площа земельної ділянки 0,0916 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1252. 

 
59.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Бакланову Федору Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 



будинок 19-в, площею - 0,0916 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1252. 

 
 60. Зобов`язати Бакланова Федора Михайловича: 
 60.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
60.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
60.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 
61. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Лазарєву 
Олександру Владиславовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Колісніченко, 
будинок 56. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1255. 

 
62.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Лазарєву Олександру Владиславовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Колісніченко, будинок 56, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1255. 

 
 63. Зобов`язати Лазарєва Олександра Владиславовича: 
 63.1. Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
63.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
63.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 
64. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Савчук Ользі 
Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 84. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1254. 

 
65.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. Савчук 

Ользі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 
84, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1254. 

 
 



 66. Зобов`язати Савчук Ольгу Іванівну: 
 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Оболяніну 
Віктору Антоновичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Джерельна, будинок 4-а. 
Площа земельної ділянки 0,0630 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1236. 

 
68.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Оболяніну Віктору Антоновичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Джерельна, 
будинок 4-а, площею - 0,0630 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1236. 

 
 69. Зобов`язати Оболяніна Віктора Антоновича: 
 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Головановій 
Анастасії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, будинок 32. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1238. 

 
71.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Головановій Анастасії Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Київська, 
будинок 32, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1238. 

 
 72. Зобов`язати Голованову Анастасію Іванівну: 
 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Чумаченко 
Аллі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 
88. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1256. 

 
74.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Чумаченко Аллі Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 
88, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1256. 

 
 75. Зобов`язати Чумаченко Аллу Іванівну: 
 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.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність 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, площею - 0,0595 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1240. 

 
76.1. Зобовязати Ілікчієва П.П. здійснити державну реєстрацію речового 

права на земельну ділянку.  
76.2. Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
76.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
 
77. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності цільове призначення якої змінюється гр. Бричак Наталії 
Миколаївні з В.02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на В.03.07 для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 89. Площа 
земельної ділянки 0,0941 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:0110. 

 



       78.Внести зміни в пункти 51,52 рішення Татарбунарської міської ради від 
07.06.2018 року №671-VII у частині, що стосується Рунак Марії Петрівни, а 
саме : замість цифр: «5125010100:02:001:1248», зазначити цифри: 
«5125010100:02:001:0248 
 

79. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
довгострокову оренду строком на 49(сорок дев’ять) років гр. Ільченко Сергію 
Івановичу для реконструкції, експлуатації та обслуговування виробничого 
комплексу нежитлових будівель та споруд рибопереробного цеху, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, 
будинок 65/1. Площа земельної ділянки 0,2668 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0257. 

 
80. Передати земельну ділянку в довгострокову оренду строком на 

49(сорок дев’ять) років гр. Ільченко Сергію Івановичу для реконструкції, 
експлуатації та обслуговування виробничого комплексу нежитлових будівель 
та споруд рибопереробного цеху, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Князева, будинок 65/1, з площею 
- 0,2668 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0257. 

 
81. Зобов`язати Ільченка Сергія Івановича: 
 81.1. Здійснити державну реєстрацію речового права та іншого речового 

права на земельну ділянку.  
81.2. Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
81.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів. 
 
82. 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.  

 
83. 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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  678 - VІІ 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII 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 Барабанщикової Жанни 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 Барабанщикової Жанни 
Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. 
Барабанщиковій Жанні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, 
будинок 137. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1225. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність  гр. 

Барабанщиковій Жанні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вулиця Клюшнікова, 
будинок 137, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1225. 

 
3.Зобов`язати гр. Барабанщикову Жанну 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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  679 - VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII 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 Єрьоменко Валентини Іллівни 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши клопотання та технічну документацію Єрьоменко Валентини 
Іллівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Єрьоменко 
Валентині Іллівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, будинок 
133-а. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1234. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Єрьоменко Валентині Іллівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Клюшнікова, 
будинок 133-а, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1234. 

 
3.Зобов`язати Єрьоменко Валентину Іллівну: 
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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  680 - VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII 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 Скали Тетяни Федорівни 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», статтею 55 Закону України «Про землеустрій», 
розглянувши клопотання та технічну документацію Скали Тетяни Федорівни, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Скалі Тетяні 
Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 51. 
Площа земельної ділянки 0,0807 га, кадастровий номер 
5125010100:02:003:1236. 

 
2.  Надати земельну ділянку безоплатно у власність гр. Скалі Тетяні 

Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Бесарабська, будинок 51, 
площею - 0,0807 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1236. 

 
3.Зобов`язати Скалу Тетяну Федорівну: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті 91 Земельного кодексу України.  
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення 

побутових відходів.  
 



4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 
п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
 
 
 
 
 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                             А.П.Глущенко 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  681 - VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII скликання      
 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),  в 
м. Татарбунари за клопотанням Бєлошитського 
Петра Леонідовича 

 
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 Бєлошитського Петра 
Леонідовича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. 
Бєлошитському Петру Леонідовичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Космонавтів, будинок 8. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1230. 

 
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.  

 
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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  682 - VІІ 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII скликання      
 
 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в м. Татарбунари за клопотанням Куртєвої 
Іванни Зіновіївни, Стоянової Надії Михайлівни, 
Плотного Євгена Вікторовича  

 
 

         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 Куртєвої Іванни Зіновіївни, 
Стоянової Надії Михайлівни, Плотного Євгена Вікторовича, , Татарбунарська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати дозвіл гр.Куртєвій Іванні Зіновіївні 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. Сонячна, будинок 7. 

 
2.Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Стояновій Надії Михайлівні 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 8.  

 
3. Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Плотному Євгену Вікторовичу 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. Першотравнева, 
будинок 12.  



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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  683 – VІІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять сьома сесія VII скликання      
 
 

Про припинення договору оренди землі в м.Татарбунари 
за заявою Чернеги Оксани Вікторівни, Сімаченко Любові 
Федосіївни та укладання тимчасової угоди користування 
земельною ділянкою за заявою Обслуговуючого 
кооперативу «ГРАНІТ» 
 
       Керуючись статтями 12, 93, 118 – 124, пунктом «е» статті 141 Земельного 
кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду землі», 
розглянувши заяву Чернеги Оксани Вікторівни, Сімаченко Любові Федосіївни,  
Обслуговуючого кооперативу «ГРАНІТ», Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА:  
 

       1.  Припинити гр. Чернезі Оксані Вікторівні дію договору оренди землі від 
19.06.2018 року №166 (державна реєстрація від 20.06.2018 №26802423) на 
земельну ділянку площею 0,0752 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:004:0308, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м.Татарбунари, вул. Івана Кожедуба, будинок5, у зв’язку з переходом права 
власності на житловий будинок до іншої особи.          

 
2. Припинити гр. Сімаченко Любові Федосіївні дію договору оренди землі 

від 14.05.2018 року №166 (державна реєстрація від 22.05.2018 №26347444) на 
земельну ділянку площею 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:001:0237, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, 
м.Татарбунари, вул. Папаніна, будинок 18, у зв’язку з переходом права 
власності на житловий будинок до іншої особи.   

 
3. Укласти з Обслуговуючим кооперативом «ГРАНІТ» тимчасову угоду 

користування земельною ділянкою комунальної власності площею 0,1507 га 
(44/100 майнового комплексу, від загальної площі – 3424,9 кв.м) в межах 
м.Татарбунари, вул. Джерельна, будинок 1, з цільовим призначенням: J.11.02 
для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної та іншої промисловості (брикетного заводу), строком 
на 1(один) рік, з можливістю пролонгації. 



 
4. Зобов’язати Обслуговуючий кооператив «ГРАНІТ» встановити 

обладнання для очищення повітря на брикетному заводі по вул. Джерельна, 1, 
м.Татарбунари, з метою запобігання забрудненню повітря та припинити роботу 
брикетного заводу до встановлення вищезазначеного обладнання. 

 
5.Зобов’язати заявників зареєструвати додаткову угоду про припинення 

договору у державного реєстратора речових прав. 
 
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 
 
« 12 » липня  2018 р. 
№  684 – VІІ 


