
 

 
 

Татарбунарська міська рада 
 
 
 

 
 
 

МАТЕРІАЛИ 
29 сесії 7 скликання 

(засідання сесії 05.10.2018 року о 14.00 
спільне засідання постійних 

депутатських комісії  02.10.2018 о 14.00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Порядок дений  двадцять дев’ята сесії сьомого скликання 

 
1. Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 08.12.2017 року № 
504-VIІ «Про міський бюджет на 2018 рік» 
2.Про затвердження Положення про сектор з питань бюджету та інвестицій 
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату ) Татарбунарської 
міської ради 
3. Про погодження актів на списання багатоквартирних будинків з балансу 
Управління майном комунальної власності  та забезпечення благоустрою 
Татарбунарської міської ради. 
4. Про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади м. Татарбунари 
5. Про приватизацію квартири № 4 розташованої в м. Татарбунари по вул. 
І.Кожедуба, 32 за заявою Бондаря Михайла Володимировича 
6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в м. Татарбунари за клопотанням Борогана Андрія Івановича. 
7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в м. Татарбунари за клопотанням Домнар Марини Василівни. 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність в м. Татарбунари за клопотанням Алєксєєнко Анжели Вікторівни. 
9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду в м. Татарбунари за клопотанням Чобану Анатолія Федотовича. 
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари 
для передачі у власність за клопотанням Адирової Ганни Степанівни. 
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари 
для передачі у власність за клопотанням Кириленко Катерини Іванівни. 
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари 
для передачі у власність за клопотанням Бєлошитського Петра Леонідовича. 
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Татарбунари 
для передачі у власність за клопотанням Селезньової Вікторії Павлівни. 
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність за клопотанням Котович Світлани Григорівни. 
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність за клопотанням Селівестру Романа 
Олександровича. 
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності цільове призначення якої змінюється за клопотанням 
фізичної особи – підприємця Время Меланії Петрівни. 
17. 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 Лисого Віталія Григоровича. 
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність за клопотанням Михайлова Михайла 
Михайловича. 



19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в довгострокову оренду за клопотанням Колєсніка Юрія 
Пилиповича. 
20. Про внесення змін в рішення Татарбунарської міської ради: від 10.10.2008 
року №415-V за заявою гр. Котовича Петра Володимировича, від 12.04.2018 
року №622- VІІ за заявою Васильця Дмитра Івановича,  від 31.08.2016 року 
№161-VІІ за службовою запискою начальника відділу земельних відносин 
Катанова І.В. 
21. Різне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            
1 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята 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. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, фінансів та управління майном. 

 
 
 
 

Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) міської 
ради 

 
 
 

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



 

     
      

Додаток № 1 
до  рішення  міської ради від ___.10.2018  

№ ___-VІІ 
РОЗПОДІЛ 

видатків міського бюджету  на 2018 рік 

Код 
ТПКВ
КМБ/
ТКВК
БМС 

Код 
КФК 

Найменування 
головного 

розпорядника, 
відповідального 

виконавця, 
бюджетної 

програми або 
напряму видатків 
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМ
Б / 

ТКВКБМС 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
Всього 

видат
ки 

спожи
вання 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

Всьог
о 

видатки 
спожив

ання 

з них 

видат
ки 

розви
тку 

з них з них        
капіта

льні 
видатк

и за 
рахуно
к кош-
тів, що 
пере-

дають
ся із 

загальн
ого 

фонду 
до 

бюдже
ту 

розвит
ку 

опл
ата 
пра
ці 

комуна
льні 

послуг
и та 

енерго
носії 

опл
ата 
пра
ці 

комуна
льні 

послуг
и та 

енерго
носії 

бюдже
т 

розвит
ку 

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

7000   
Економічна 
діяльність 

900000,
00 

90000
0,00       

-
90000

0,00 
      

-
90000

0,00 

-
90000

0,00 

-
900000

,00 
  



7461   

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

900000,
00 

90000
0,00       

-
90000

0,00 
      

-
90000

0,00 

-
90000

0,00 

-
900000

,00 
  

    в т ч. виконком 
  

        

-
93660,

00 
      

-
93660,

00 

-
93660,

00 
  

-
93660

,00 

    
в т. ч. КП 
"Бесарабія" 

900000,
00 90000

0,00       

-
80634

0,00       

-
80634

0,00 

-
80634

0,00 

-
900000

,00 

93660
,00 

    
ВСЬОГО 
ВИДАТКІВ 

900000,
00 

90000
0,00       

-
90000

0,00       

-
90000

0,00 

-
90000

0,00 

-
900000

,00   

  Міський голова            А.П.Глущенко    

Виконавець      Лютикова Л.С.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Додаток № 2 
до  рішення  міської ради від ___.10.2018  

№ ___-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 900000,00 -900000,00 -900000,00   
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 900000,00 -900000,00 -900000,00   
208100 На початок періоду         

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку спеціального фонду 900000,00 -900000,00 -900000,00   

205100 На початок періоду         
  Всього за типом кредитора 900000,00 -900000,00 -900000,00   

600000 Фінансування за активними операціями 900000,00 -900000,00 -900000,00   

602000 Зміни обсягів готівкових коштів 900000,00 -900000,00 -900000,00   

602100 На початок періоду         

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку спеціального фонду 900000,00 -900000,00 -900000,00   

  Всього за типом боргового забов'язання  900000,00 -900000,00 -900000,00   
            

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



    

Додаток № 3 
до  рішення  міської ради від____10.2018  

№ ___-VІІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету 
розвитку 

          грн. 

Код ФКВКБ 

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків 
згідно з типовою 

відомчою/ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо 

Загальний 
обсяг 

фінансуван
ня 

будівництв
а  

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 
7000 Економічна діяльність         -900000 

7461 

Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету         -900000 

7461/3210   Капітальний ремонт частини дороги (спуску) по 
вул. Київська,2 (КП "Бесарабія")       -900000 

7461/3132   
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вулиці Кооперативній в м. Татарбунари  Одеської  
області        -93660 

7461/3210   
Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вулиці Кооперативній в м. Татарбунари  Одеської  
області  (КП "Бесарабія")       93660 

  РАЗОМ ВИДАТКІВ         -900000 

 Міський голова   А.П. Глущенко 
Виконавець

: Лютикова Л.С.      



2 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
 

 
 

 
 

 
 
Розглянувши Положення про сектор з питань бюджету та інвестицій відділу 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради, 
керуючись статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Положення про відділ бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету Татарбунарської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської 
ради від 22.02.2018 року № 51-VII «Про затвердження Положення про відділ 
бухгалтерського обліку Татарбунарської міської ради» 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про сектор з питань бюджету та інвестицій 
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету Татарбунарської 
міської ради,  що додається. 

2. Начальнику відділу, головному бухгалтеру   відділу  бухгалтерського 
обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради   
організувати  роботу відповідно даного Положення. 

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

 
 
Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) міської 
ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про затвердження Положення про сектор 
з питань бюджету та інвестицій відділу 
бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату ) Татарбунарської 
міської ради 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням міської ради 
від ______жовтня 2018 
року 

        №____-VІІ 
 

  
Положення 

про сектор з питань бюджету та інвестицій  
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

(апарату) Татарбунарської міської ради 
 

1. Загальні положення. 
1.1.Сектор з питань бюджету та інвестицій відділу бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради (далі – сектор) 
входить до структури відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету 
(апарату) Татарбунарської міської ради, не має статусу юридичної особи, є 
підзвітним та підконтрольним відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради.  

Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним 
Кодексом, законами України, актами Президента України і Кабінету 
Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, рішеннями 
міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 
рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим 
Положенням. 

2. Керівництво сектору 
 2.1. Сектор очолює завідувач сектору з питань бюджету та інвестицій 
відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 
міської ради , який призначається на посаду та звільняється з неї  
розпорядженням міського голови відповідно Закону України «Про службу в 
органах міцевого самоврядування» з дотриманням вимог Кодексу законів про 
працю України та інших нормативно-правових актів. Кваліфікаційні вимоги: 
повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бмагістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в 
органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не 
менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом 
основних завдань і функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у галузі знань – 
«Державне управління»  

2.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується начальнику 
відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку виконавчого 
комітету (апарату) міської ради. 

 
3.Основними завданнями сектору є: 

 3.1.Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території 
Татарбунарської міської ради; 
 3.2. Складання розрахунків до проекту місцевого бюджету 
Татарбунарської міської ради (далі – міського бюджету) і подання його на 
розгляд міської ради; 



 3.3. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і 
бюджетного планування та фінансування витрат; 
 3.4. Здійснення контролю за дотриманням бюджетними установами та 
підприємствами комунальної власності законодавства щодо використання ними 
бюджетних коштів; 
 3.5. Здійснення загальної організації та управління виконанням міського 
бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань 
виконання бюджету. 
 

4.Сектор відповідно до покладених на нього завдань: 
 4.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
 4.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів 
головними розпорядниками бюджетних коштів; 
 4.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту міського 
бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником 
бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також 
дієвості та ефективності використання бюджетних коштів; 
 4.4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій 
проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд міської ради; 
 4.5. Бере участь у розроблені балансу фінансових ресурсів міста, аналізує 
соціально- економічні показники розвитку міста та враховує їх під час складання 
міського бюджету; 
 4.6. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту міського 
бюджету; готує пропозиції щодо коштів для виконання спільних проектів та 
надає їх на розгляд виконавчого комітету та міської ради; 
 4.7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису 
міського бюджету встановленим бюджетним призначенням; 
 4.8. Здійснює у процесі виконання міського бюджету за доходами 
прогнозування та 
проводить аналіз доходів міського бюджету; 
 4.9. Організовує виконання міського бюджету, вживає заходів до 
ефективного витрачання бюджетних коштів; 
 4.10. Складає розпис доходів і видатків міського бюджету, забезпечує 
фінансування заходів, передбачених міським бюджетом, у встановленому 
порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних 
бюджетних призначень; 
 4.11. Здійснює в установленому порядку організацію та управління 
виконанням міського бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність 
учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету та 
здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства; 
 4.12. Проводить моніторинг змін, що вносяться до міського бюджету; 
 4.13. Розглядає баланси, звіти про виконання міського бюджету та інші 
фінансові звіти; 
 4.14. Інформує виконавчий комітет міської ради про стан виконання 
міського бюджету за кожний звітний період та подає на розгляд міської ради 
річний та квартальний звіти про виконання міського бюджету; 
 4.15. Проводить аналіз стану надходження доходів до міського бюджету, 
готує пропозиції про доцільність запровадження на території міської ради 
місцевих податків і зборів, а також надання пільг; 



 4.16. Готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових 
ресурсів; 
 4.17. Здійснює фінансування заходів програм та інших заходів, 
передбачених законодавством; 
 4.18. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та 
планів використання коштів установами і організаціями, що фінансуються з 
міського бюджету; 
 4.19. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, 
підприємств, установ та організацій; 
 4.20. Готує і подає міській раді офіційні висновки про перевиконання чи 
недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету для 
прийняття рішення про внесення змін до місцевого бюджету; 
 4.21. Погоджує подання органів, що контролюють справляння надходжень 
бюджету, про повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до 
бюджету; 
 4.22. Готує проект програми економічного і соціального розвитку м. 
Татарбунари та готує висновок щодо можливості її фінансування за рахунок 
міського бюджету; 
 4.23. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 
завдань. 
 4.24. Здійснює організаційну та аналітичну роботу у сфері залучення 
внутрішніх та зовнішніх інвестицій в інтересах територіальної громади міста; 
 4.25. Сприяє налагодженню зв’язків міської ради в галузі інвестиційної 
діяльності, здійснює цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними 
інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування; 
 4.26. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 
іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, 
організаціями, податковою інспекцією, територіальним органом Державної 
фінансової інспекції та управлінням Державної казначейської служби України. 

5. Сектор має право: 
 5.1. У встановленому порядку одержувати від інших структурних 
підрозділів міської ради, державних  органів, підприємств, установ, організацій 
всіх форм власності  інформацію,  документи  та  інші    матеріали,  необхідні  
для  складання  проекту міського бюджету та аналізу його виконання; 
 5.2. У встановленому порядку та в межах своєї компетенції застосовувати 
заходи впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного 
законодавства; 
 5.3. Залучати фахівців інших структурних підрозділів міської ради, 
підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх 
керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції; 
  

 
 

 
 
 
 
 

 



3 питання порядку денного 
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев'ята сесія VII скликання 

 
 

 
Про погодження актів на списання 
багатоквартирних будинків з 
балансу 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. Погодити акти списання багатоквартирних будинків з балансу 
Управління майном комунальної власності та забезпечення благоустрою 
Татарбунарської міської ради. 

 
  2. Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну 

депутатську комісію з бюджетних питань та фінансів. 
 
 

 
Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) міської 
ради 

 
 
 
 
 
 
 
   



4 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
          
Про передачу в оренду нежитлових приміщень  
комунальної власності територіальної громади  
м. Татарбунари 

 
Керуючись статтею 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист Татарбунарської районної державної адміністрації, 
Татарбунарська міська рада 

  
ВИРІШИЛА: 
 
1. Передати в оренду без проведення конкурсу Одеській обласній організації 
Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» №  ,  , 
загальною площею 18.7 кв. м. в будівлі, що розташована за адресою м. 
Татарбунари вул. Центральна, 50 строком на 5 років з 01.11.2018 року до 01 
серпня 2023 року. 

2. Розмір орендної плати встановити в сумі 1 грн. на рік. 

3. Одеській обласній організації Всеукраїнської громадської організації «Комітет 
виборців України»  відшкодовувати витрати на утримання своїх приміщень 
згідно наданих виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради 
розрахунків. 

4. Укласти в установленому порядку договір оренди нежитлового приміщення 
комунальної власності територіальної громади м. Татарбунари згідно з пунктом 
1 цього рішення (зразок договору додається) та договір на відшкодування 
комунальних послуг. 

5. Доручити виконавчому комітету Татарбунарської міської ради  в особі голови 
укласти договір про співпрацю в сфері надання безоплатної правової допомоги. 

6. Контроль за  виконання цього рішення покласти  на постійну комісію  з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, планування та 
обліку. 

 
Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) міської 
ради 
 
 
 



 
 
 

ДОГОВІР ОРЕНДИ  
комунального майна 

 м. Татарбунари                                                                           ____ ____________20___ року  
 
   _________________________________, в особі _________________________, діючого на підставі 
________________________________________________________________________________________
___   (далі - Орендодавець), з однієї сторони, та 
                       що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрації  від 
____________________року  серія ____№ __________ в особі                                 надалі – 
Орендар) з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:  

1. Предмет Договору 
1.1 Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме 
індивідуально визначене майно приміщення будівлі, площею ______., що розташоване за 
адресою м.Татарбунари вул. Центральна,_____. Майно передається в оренду з метою 
використання під розміщення громадської організації. 

2.Умови передачі та повернення орендованого майна 
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, 
але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна. 
2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це 
майно. Власником орендованого майна залишається територіальна громада міста 
Татарбунари, а Орендар користується ним протягом строку оренди.  
2.3 Передача майна в оренду здійснюється за балансовою вартістю, визначеною в акті 
прийому – передачі цього майна  
2.4. У разі припинення цього Договору майно повертається Орендарем Орендодавцю. 
Орендар повертає майно Орендодавцю аналогічно порядку, встановленому при передачі 
майна Орендарю цим Договором. 
      Вартість майна, що повертається Орендарем Орендодавцю, визначається на підставі Акта 
оцінки складеного за даними інвентаризації майна на момент припинення договору оренди, 
звіреного з Актом прийому – передачі майна в оренду.  
      Майно вважається поверненим Орендодавцю з моменту підписання сторонами акта 
приймання-передачі. Обов’язок по складанню акта приймання – передачі покладається на 
сторону, яка передає майно іншій стороні Договору.  
2.5. Якщо Орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його знищення , він 
повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або знищення 
майна сталися не з його вини.   
      Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою Орендодавця поліпшення 
орендованого майна, що неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, 
Орендодавець компенсує йому вказані засоби.  
       Поліпшення майна, якщо вони можуть бути відділені від майна без заподіяння йому 
шкоди, Орендар може лишити за собою.  
       Вартість поліпшень орендованого майна, проведених Орендарем без згоди Орендодавця, 
що неможливо відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягають. 

3.Орендна плата 
3.1. Орендна плата становить  за місяць оренди –                                  грн. на рік 
Орендна плата сплачується на рахунок міської ради  в ОПЄРВ УДКСУ  у Татарбунарському 
районі  у Одеській області, МФО __________, р\р ________________, одержувач – місцевий 
бюджет, призначення платежу – орендна плата, код ______________. Копія платіжного 
доручення з відміткою банку про сплату надсилається Орендарем Орендодавцеві . 
3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування 
розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.  
3.3. Розмір орендної плати може бути змінений за згодою сторін. Розмір орендної плати може 
бути переглянуто на вимогу однієї із сторін у разі зміни методики її розрахунку, змін 
централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України 
3.4. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла до бюджету міської ради , підлягає в 
установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.  



3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і 
стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені, в 
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України на дату нарахування пені від 
суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи 
день оплати. 

4.Використання амортизаційних відрахувань 
4.1 Амортизаційні відрахування нараховуються та використовуються згідно чинного 
законодавства. 
4.2 Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є 
власністю Орендодавця. 

5. Обов'язки Орендаря 
Орендар зобов'язується:  
5.1. Використовувати орендоване Майно, нежитлове приміщення, відповідно до його 
призначення, умов цього Договору. 
5.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.  
5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки. 
5.4. Своєчасно здійснювати капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого 
Майна. 
5.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не 
менше ніж на його балансову вартість на користь Орендодавця, в порядку, визначеному 
законодавством. Копію страхового полісу надати Орендодавцю. 
5.6. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване Майно 
у належному стані з урахуванням фізичного зносу.  
5.7 Укласти договори щодо надання комунальних послуг і утримання об’єкту оренди або 
договори на відшкодування комунальних послуг з балансоутримувачем. 

6. Права Орендаря 
Орендар має право:  
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього 
Договору. 
6.2. З дозволу Орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, здійснювати його 
поліпшення, проводити його реконструкцію .  
6.3..Після припинення Договору внаслідок закінчення терміну його дії Орендар, який 
належним чином виконував свої обов`язки, має переважне право, за інших рівних умов, на 
продовження Договору на новий термін. 

7. Обов'язки Орендодавця 
Орендодавець зобов'язується:  
7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі, 
який підписується одночасно з цим договором.  
7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на 
умовах цього Договору.  
7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти 
цей Договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати 
Орендарем. 

8. Права Орендодавця 
Орендодавець має право:  
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями використання майна, переданого в оренду за 
Договором.  
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі 
погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання 
Орендарем умов цього Договору за погодженням Органу управління .  

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором 
9.1. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за 
зобов'язаннями Орендодавця.  
9.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України. 



9.3. Спори і суперечки, які виникають у ході виконання цього Договору або у зв'язку з ним, 
вирішуються за згодою сторін. Якщо не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в 
судовому порядку.  

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору 
10.1. Договір укладено на   років  з            до               включно.  
10.2. Умови договору зберігають силу протягом всього терміну дії. 
10.3. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.  
10.4. Зміни і доповнення або розірвання цього Договору можливо за згодою сторін. Зміни та 
доповнення, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх 
подання до розгляду іншою стороною. 
10.5. За вимогою однієї із сторін договір оренди може бути розірвано достроково по рішенню  
суду у випадках, передбачених чинним законодавством. 
10.6. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване 
Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього 
Договору і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його 
правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.  
10.7 Договір оренди припиняється в разі: 
-         закінчення терміну договору оренди; 
-         банкрутства Орендаря; 
-         гибелі об`єкта оренди; 
-         угоди сторін про розірвання договору або рішення  суду; 
- інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України. 
10.8. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентується чинним 
законодавством.  
10.9. Договір складено в 2 (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по 
одному примірнику для Орендодавця і Орендаря.  

11. Додатки 
Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною.   
До договору додається:  
- розрахунок орендної плати 
-  акт прийому-передачі 
Договір підписали  

12.Реквізити та юридичні адреси сторін 
 „Орган управління ” 

Татарбунарська міська  рада 
Татарбунарського району Одеської області  
м.Татарбунари, вул. Котовського,18, 
Татарбунарського району 
 Ідент код 04527371 
р/р__________________________ 

____________________________ 

  _______________________ А.П.Глущенко 
   М.П. 

„Орендар ” 

_________________ 

_________________________________ 

____________________________________ 

     ________________________    
   М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про приватизацію квартири № 4 
розташованої в м. Татарбунари  
по вул. І.Кожедуба, 32 
за заявою Бондаря Михайла Володимировича 
 
     Відповідно ст. 25, п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись ст. 8 Закону України «Про приватизацію 
державного житлового фонду», наказом Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України від 16.12.2009 року № 396 «Про 
затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян», враховуючи  протокол №  
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті 
Татарбунарської міської ради від    .     .2018 року, розглянувши та обговоривши 
заяву Бондара Михайла Володимировича, мешканця міста, Татарбунарська 
міської ради 
 
ВИРІШИЛА:  
1. Заяву наймачів Бондара Михайла Володимировича, Бондар Лариси 
Семенівни, Бондар Надії Михайлівні, Бондар Миколи Михайловича, 
Бондар Михайла Михайловича, Бондара Владислава Михайловича щодо 
приватизації квартири № 4, в якій Вони мешкають, що знаходиться за адресою  
м. Татарбунари вул. Івана Кожедуба, 32 задовольнити. 
 
2. Передати квартиру № 4, що знаходиться за адресою  м. Татарбунари вул. 
Івана Кожедуба, 32, загальною площею 77,8 кв. м., житловою площею 49,8 
кв.м. в приватну спільну часткову власність Бондара Михайла 
Володимировича, Бондар Лариси Семенівни, Бондар Надії Михайлівні, 
Бондара Миколи Михайловича, Бондара Михайла Михайловича, Бондара 
Владислава Михайловича в рівних долях по 1/6 кожному .  
 
3. Затвердити розрахуноки вартості надлишків загальної площі квартири № 4, 
що приватизується в м. Татарбунари по вул. Івана Кожедуба, 32 (додається). 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питання законності, правопорядку, депутатської етики, вирішення 
питання об’єднання територіальних громад та соціальних питань. 
 
Проект рішення підготовлено виконавчим комітетом (апаратом) міської 
ради 

 



6 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність за 
клопотанням Борогана Андрія 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», розглянувши клопотання та надані документи Борогана 
Андрія Івановича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки у власність 

гр. Борогану Андрію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 
66/1. Площа земельної ділянки 0,0996 га, кадастровий номер 
5125010100:02:001:0260. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Борогану Андрію 

Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Миру, будинок 66/1, площею 
земельної ділянки 0,0996 га, з кадастровим номером 5125010100:02:001:0260. 

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

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого комітету 
(апарату) міської ради 



7 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність за 
клопотанням Домнар Марини Василівни 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Домнар 
Марини Василівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки у власність 

гр. Домнар Марині Василівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Сонячна, 
будинок 15. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1260. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Домнар Марині 

Василівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Сонячна, будинок 15, площею 
земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:005:1260. 

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

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 



                                                                                       8 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність за 
клопотанням Алєксєєнко Анжели 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», розглянувши клопотання та надані документи Алєксєєнко 
Анжели Вікторівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки у власність 

гр. Алєксєєнко Анжелі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 50 років 
Перемоги, будинок 9. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1262. 

 
2.  Передати земельну ділянку у власність безоплатно гр. Алєксєєнко 

Анжелі Вікторівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 50 років Перемоги, 
будинок 9, площею земельної ділянки 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1262. 

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

відходів.  
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 



9 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду за клопотанням 
Чобану Анатолія Федотовича 
 

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», Законом України «Про оренду землі», розглянувши 
клопотання та надані документи Чобану Анатолія Федотовича, Татарбунарська 
міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки в 

короткострокову оренду строком на 3 (три) роки гр. Чобану Анатолію 
Федотовичу для експлуатації та обслуговування нежитлової  будівлі, за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, 
будинок 24-в. Площа земельної ділянки 0,0518 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0313. 

2.  Надати земельну ділянку в короткострокову оренду строком на 3 (три) 
роки гр. Чобану Анатолію Федотовичу,  з цільовим призначенням В.03.07, для 
будівництва та обслуговування  будівель торгівлі, за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 24-в, площею 
земельної ділянки 0,0518 га, з кадастровим номером 5125010100:02:004:0313. 

3.Зобов`язати гр. Чобану Анатолія Федотовича  : 
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права та права оренди на 

земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 
 



                                                                                      10 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 
Адирової Ганни Степанівни 
 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Адировій Ганні 
Степанівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 
Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, будинок 32. Площа 
земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1240. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно спільну сумісну власність гр. 

Адировій Ганні Степанівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Покровська, 
будинок 32, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:003:1240. 

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

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 
Кириленко Катерини 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 Кириленко Катерини 
Іванівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Кириленко 
Катерині Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, будинок 
48. Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 
5125010100:02:005:1265. 

 
2. Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Кириленко Катерині Іванівна для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Чорноморська, 
будинок 48, площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:005:1265. 

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

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  



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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Татарбунари для передачі у власність 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 0,0699 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1230. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність 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, площею - 0,0699 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1230. 

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

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  



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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mail.ukr.net/desktop#readmsg/15357000511943440507/f10001
https://mail.ukr.net/desktop#readmsg/15357000511943440507/f10001


13 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Татарбунари для передачі у власність за клопотанням 
Селезньової Вікторії 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 Селезньової Вікторії 
Павлівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Селезньовій 
Вікторії Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Черненко Григорія, 
будинок 20. Площа земельної ділянки 0,0940 га, кадастровий номер 
5125010100:02:002:1256. 

 
2.  Передати земельну ділянку безоплатно у приватну власність гр. 

Селезньовій Вікторії Павлівні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: 
Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Черненко 
Григорія, будинок 20, площею - 0,0940 га, з кадастровим номером 
5125010100:02:002:1256. 

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

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  



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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність за клопотанням Котович Світлани 
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», розглянувши клопотання та надані документи Котович 
Світлани Григорівни, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Котович Світлані Григорівні із земель 
комунальної власності 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 30.  

 
2.  Зобов`язати гр.  Котович Світлану Григорівну надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 
 

 
 
 
 



15 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність за клопотанням Селівестру Романа 
Олександровича 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Селівестру 
Романа Олександровича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Селівестру Роману Олександровичу із земель 
комунальної власності 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. Тіниста, будинок 31.  

 
2.  Зобов`язати гр. Селівестру Романа Олександровича  надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 
 
 

 



16 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження  проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності 
цільове призначення якої змінюється за клопотанням 
Время Меланії Петрівни 
 

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», 
розглянувши клопотання та надані документи Время Меланії Петрівни, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити проект землеустрою відведення земельної ділянки 

комунальної власності цільове призначення якої змінюється гр. Время Меланії 
Петрівні для будівництва і обслуговування будівель іншої громадської забудови, 
за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 23 
Серпня, будинок 1 - б. Площа земельної ділянки 0,0714 га, кадастровий номер 
5125010100:02:004:0254. 

2.  Передати земельну ділянку в оренду строком на 25 (двадцять п’ять) років 
гр. Время Меланії Петрівні для будівництва і обслуговування будівель іншої 
громадської забудови, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. 
Татарбунари, вул. 23 Серпня, будинок 1 - б, площею земельної ділянки 0,0714 га, 
з кадастровим номером 5125010100:02:004:0254. 

 
3.Зобов`язати гр. Время Меланію Петрівну: 
3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 



17 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. 
Татарбунари для надання в оренду за клопотанням 
Лисого Віталія 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 Лисого Віталія Григоровича, 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), гр. Лисому 
Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, будинок 3. 
Площа земельної ділянки 0,1000 га, кадастровий номер 5125010100:02:003:1216. 

 
2.  Надати земельну ділянку в оренду строком на 3 (три) місяці гр. Лисому 

Віталію Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 
область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. Шевченко, будинок 3, 
площею - 0,1000 га, з кадастровим номером 5125010100:02:003:1216. 

 
3.Зобов`язати Лисого Віталія Григоровича: 
 3.1.Здійснити державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.  
3.2.Дотримуватись положень статті 96 Земельного кодексу України.  
3.3. Укласти договір з комунальним підприємством на вивезення побутових 

відходів.  
 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  
          

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність за клопотанням Михайлова Михайла 
Михайловича 
 
 

Керуючись статтями 12, 116, 118, 120-126, 186, 186-1 Земельного кодексу 
України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 24 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», розглянувши клопотання та надані документи Михайлова 
Михайла Михайловича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Михайлову Михайлу Михайловичу із земель 
комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 
0,09 га, за адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, 
вул. Микити Лісового з присвоєнням адреси.  

 
2.  Зобов`язати гр.  Михайлова Михайла Михайловича надати розроблений 

проект землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше ї 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 
 

 
 
 



19 питання порядку денного 
 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я 
Двадцять дев’ята сесія VII скликання 

 
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
довгострокову оренду за клопотанням Колєсніка 
Юрія Пилиповича 
 
 

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 клопотання та надані документи Колєсніка 
Юрія Пилиповича, Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в довгострокову оренду на 49 (сорок девять) років гр. 
Колєсніку Юрію Пилиповичу із земель комунальної власності для експлуатації 
та обслуговування нежитлової будівлі, орієнтовною площею 0,0090 га, за 
адресою: Одеська область, Татарбунарський район, м. Татарбунари, вул. 
Центральна, будинок 48, приміщення 4.  

 
2.  Зобов`язати гр. Колєсніка Юрія Пилиповича надати розроблений проект 

землеустрою на затвердження сесії міської ради.  
 
3. Термін дії дозволу 2 роки з дати набуття чинності цим рішенням.  

 
4. Виконавчому комітету Татарбунарської міської ради у строк не пізніше ї 

п’яти робочих днів після прийняття рішення, надати завірену копію цього 
рішення до Відділу Держгеокадастру у Татарбунарському районі Одеської 
області.  

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

питання регулювання земельних відносин, адміністративно-територіального 
устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 

комітету (апарату) міської ради 
 

 



20 питання порядку денного 

 
ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА 

  
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

Двадцять дев’ята сесія VIІ скликання 
 
Про внесення змін в рішення Татарбунарської 
міської ради: від 10.10.2008 року №415-V за заявою 
гр. Котовича Петра Володимировича, від 12.04.2018 
року №622- VІІ за заявою Васильця Дмитра 
Івановича,  від 31.08.2016 року №161- VІІ  

 
              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 Котовича Петра Володимировича, Васильця Дмитра Івановича, протокол 
засідання робочої групи виконкому від 07.08.2018 року та службову записку 
начальника відділу земельних відносин виконавчого комітету Катанова І.В. , 
Татарбунарська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 10.10.2008 
року № 415-V «Про надання дозволу на розробку проектно-технічної 
документаці по передачі земельних ділянок у власність» у частині, що 
стосується гр. Котовича Петра Володимировича, а саме: 

 у пунктах 1,3 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 12.04.2018 

року № 622-VІІ «Про надання дозволу на розробку проектно-технічної 
документаці по передачі земельних ділянок у власність» у частині, що 
стосується фізичної особи – підприємця Васильця Дмитра Івановича, а саме: 

 пункт 1 рішення доповнити словами:  « На підставі проекту землеустрою 
щодо земельної ділянки площа якої змінюється з 0,0046 га на 0,0101 га». 
 
3. Внести зміни в рішення Татарбунарської міської ради від 31.08.2016 

року № 161-VІІ «Про затвердження архітектурно-планувального рішення та 
плану зонування територій міста Татарбунари», а саме: 

 
змінити у плані зонування територій м.Татарбунари, відповідно до 
ситуаційної схеми від 22.08.2018, конфігурацію червоної лінії, лінії 
дороги  та земельних ділянок за адресами: м. Татарбунари, вул. 
Кутузова,14, вул. Кутузова,17, вул. Кутузова 19, вул. Кутузова,21.  
 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питання регулювання земельних відносин, адміністративно-
територіального устрою та охорони навколишнього середовища.  

 
 

Проект підготовлений відділом земельних відносин виконавчого 
комітету (апарату) міської ради 
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